1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta
1.2. Naziv predmeta
1.3. Suradnici

1.4. Studijski program
(preddiplomski,
diplomski, integrirani)
1.5. Status predmeta
2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta

2.2. Uvjeti za upis
predmeta i ulazne
kompetencije
potrebne za predmet
2.3. Ishodi učenja na razini
programa kojima
predmet pridonosi

2.4. Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta (4-10
ishoda učenja)

2.5. Sadržaj predmeta
detaljno razrađen
prema satnici nastave

Prof. dr. sc. Slavko Slišković
Opća i nacionalna crkvena
povijest od reformacije do
danas
Mr. sc. Daniel Patafta
preddiplomski

1.6. Godina studija

1.7. Bodovna vrijednost
(ECTS)

1.8. Način izvođenja nastave
(broj sati P+V+S+eučenje)

1.9. Očekivani broj studenata
na predmetu
1.10. Razina primjene eučenja (1, 2, 3 razina),
postotak izvođenja
predmeta on line (maks.
20%)
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5 bodova

20

Upoznati studente s postankom, razvojem i životom Crkve u razdoblju od reformacije do
danas, s posebnim osvrtom na povijest Crkve u Hrvata u spomenutom razdoblju.

Razvoj i život Crkve u razdoblju od reformacije do današnjih dana s naglaskom na njezinu
mnogostruku djelatnost. Utjecaj Crkve na društvene, kulturne i političke odnose među
državama i narodima. Uvid u život Crkve na unutarnjem području, odnosno na razvoj
crkvenog ustrojstva, liturgije, znanosti i umjetnosti kao nezaobilaznih čimbenika kulture i
civilizacije. Poseban segment odnosi se na integralni pristup proučavanju Crkve i
kršćanstva u Hrvata u svjetlu povijesno utvrđenih i dokumentiranih činjenica, čime se
stječe zaokruženo razumijevanje povijesti Crkve.
Prepoznati život i rast Crkve, kao i krize koje su potresale Crkvu u posljednjih petsto
godina njezine povijesti.
Integralnim pristupom općoj povijesti Crkve i Crkve u Hrvata studenti stječu osjećaj za
nerazdvojivost ovih dvaju povijesnih cjelina, kako sveopće Crkve tako i partikularne.
Uvid u procese i događaje koji s kojima se Crkva suočavala od izazova reformacije do
današnjih dana.
Mogućnost kritičkog pristupa pojedinim temama vezanim uz povijest Crkve od osvita
Novog doba sve do suvremenih pitanja s početka 21. stoljeća.
Razumijevanje odnosa Crkve prema pokretima i ideološko – političkim izazovima koji su
obilježili 19. i 20. stoljeće, na osobit način s totalitarizmima 20. stoljeća.
Upoznati će suvremena kretanja kako u sveopćoj Crkvi tako u Crkvi u Hrvata, kao
njezinom integralnom djelu, te stvoriti osjećaj za mogućnost djelovanja i kritičkog
pristupa problematici suvremene Crkve.
1. Reformacija
2. Tridentski sabor i katolička obnova
3. Misije
4. Reformacija i katolička obnova u Hrvatskoj
5. Školstvo u vrijeme potridentske obnove
6. Pravoslavlje i unijatska Crkva u Hrvatskoj
7. Krize 17. i 18. stoljeća
8. Prosvjetiteljstvo
9. Revolucije i Crkva pred izazovima
10. Krize 18. stoljeća u Hrvatskoj
11. Vrijeme biskupa Maksimilijana Vrhovca
12. Crkva u Hrvata krajem 18. i početkom 19. stoljeća
13. Crkva u hrvatskom narodnom preporodu
14. Prvi vatikanski sabor i starokatolicizam
15. Radničko pitanje, socijalni nauk, katolička udruženja i modernizam
16. Uspostava Zagrebačke nadbiskupije
17. Uspostava redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini
18. Biskup Josip Juraj Strossmayer
19. Crkva u Hrvata na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
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2.6. Vrste izvođenja
nastave:
2.8. Obveze studenata

2.9. Praćenje rada
studenata (upisati udio
u ECTS bodovima za
svaku aktivnost tako
da ukupni broj ECTS
bodova odgovara
bodovnoj vrijednosti
predmeta):
2.10. Ocjenjivanje i
vrjednovanje rada
studenata tijekom
nastave i na završnom
ispitu
2.11. Obvezna literatura
(dostupna u knjižnici i
putem ostalih medija)
2.12. Dopunska literatura
(u trenutku prijave
prijedloga
studijskoga
programa)
2.13. Načini praćenja
kvalitete koji
osiguravaju stjecanje
izlaznih kompetencija
2.14. Ostalo (prema
mišljenju
predlagatelja)

20. Pontifikati Benedikta XV., Pia XI. i Pia XII.
21. Crkva u Hrvata od 1918. do danas
22. Drugi vatikanski sabor
23. Pontifikat bl. Ivana Pavla II. i Benedikta XVI.
predavanja
samostalni zadaci
seminari i radionice
multimedija i mreža
vježbe
laboratorij
on line u cijelosti
mentorski rad
mješovito e-učenje
(ostalo upisati)
terenska nastava

2.7. Komentari:

Eksperimentalni
rad

(Ostalo upisati)

Pohađanje nastave
Esej

Kolokviji

Pismeni ispit
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Istraživanje

Praktični rad

Seminarski rad

(Ostalo upisati)

Referat

Usmeni ispit
Projekt
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Naslov

(Ostalo upisati)
(Ostalo upisati)

Broj
primjeraka
u knjižnici

Dostupnost
putem ostalih
medija

1. August Franzen, Pregled povijesti Crkve, Zagreb 1970.
2. Franjo Šanjek, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru,
Zagreb 1996.
3. Guy Bedouelle, Povijest Crkve, Zagreb 2004.,
4. Mile Vidović, Povijest Crkve u Hrvata, Metković – Split
2007.
1. Hubert Jedin, Velika povijest Crkve V, Zagreb 1978.
2. Hubert Jedin, Velika povijest Crkve VI/1, Zagreb 1987.
3. Hubert Jedin, Velika povijest Crkve VI/2, Zagreb 1981.

Studenti će redovito pratiti nastavu tijekom koje će dobiti potrebne informacije, za
dodatne informacije biti će predviđene konzultacije.
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