1. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta

dr. sc. Slavko Slišković

1.3. Suradnici

mr. sc. Daniel Patafta

1.2. Naziv predmeta

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

Povijest papa

integrirani
seminar

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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1 sat tjedno, dva semestra
15

Povijest papa seminar je kojemu je cilj upoznati studente s poviješću rimskih biskupa i
njihove crkvene i povijesno-društvene uloge kroz stoljeća. Studenti će imati priliku
upoznati razvoj papinske službe od vremena ranog kršćanstva do danas s time da će kroz
seminarske radove pratiti razvoj povijene uloge papinstva od najranijih stoljeća do
današnjih dana. Razmotriti će se uloga pojedinih značajnijih Petrovih nasljednika koji su
ostavili duboki trag primarno na području crkvenosti, a zatim i na ostalim područjima
društvenog života. Pratiti će se razvoj uloge rimskih biskupa, njihovog primata i povijesne
uloge u datom povijesnom trenutku. Time će studenti moći bolje razmotriti i stručno
obraditi značaj pojedinog pape u vremenu njegovog pontifikata.
Položena Opća crkvena povijest 1. i 2.

Studenti će obrađujući pontifikat pojedinog pape dobivati uvid u šire crkvene i društvenopovijesne okolnosti obrađivanog pontifikata. Time će biti stvoren određeni povijesni
kontinuitet u razumijevanju papinske službe kroz stoljeća, ali i utjecaj pojedinog pape u
određenom povijesnom razdoblju. Dakle, moći će se adekvatno i stručno vrednovati
pojedini pontifikat i njegov utjecaj na povijesne procese u dvije tisuće godina povijesti
kršćanstva. Osim toga stječe se osjećaj i znanstveni uvid u značenje papinstva ne samo za
povijest Crkve nego i cjelokupnog kršćanstva, ali i puno šireg društvenog konteksta.
1. Upoznavanje s poviješću pojedinih značajnih pontifikata
2. Upoznavanje s crkvenom ulogom papinstva od najranijih stoljeća do današnjih dana
3. Stvaranje svijesti o kontinuitetu papinske službe kroz stoljeća
4. Utjecaj papinstva na kreiranje povijesti kršćanstva
5. Ostvarivanje pojedinog pontifikata u određenom povijesnom razdoblju sa svim
komponentama koje to vrijeme nosi
6. Na koji način je papinstvo kreiralo duh i povijest kršćanstva uopće, a napose zapadnog
kršćanstva
7. Razvoj papinske službe kroz stoljeća s njezinim teološkim posljedicama
8. Odnos papinstva i Hrvata kroz stoljeća
1. Počeci papinstva - teološki govor o Petrovu primatu
2. Papa do Milanskog edikta 313. godine
3. Papinstvo u vrijeme nakon Konstantina do Lava I.
4. Pontifikat pape Lava I.
5. Papinstvo u vrijeme emancipacije od carske vlasti
6. Papinstvo i savez s Francima
7. Pape i Papinska država
8. Pape u vremenu "saeculum opscurum"
9. Prvi doticaji papinstva s Hrvatima
10. Pape i reformna strujanja 10. i 11. stoljeća
11. Pontifikat Grgura VII.
12. nasljednici Grgura VII. i nova uloga papinstva u europskoj povijesti
13. Pitanje papinskog primata u velikom raskolu iz 1054. godine
14. Inocent III. - vrhunac srednjovjekovnog papinstva
15. Nasljednici Inocenta III. i položaj papinstva nakon njega
16. Pontifikat Bonifacija VIII.
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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)

17. Papinski sabori srednjega vijeka
18. Avinjonski pape
19. Pape Velikog zapadnog raskola
20. Renesansi pape
21. Pape i reformacija
22. Pape Tridentskog koncila
23. Postridentski pape i njihova uloga u katoličkoj obnovi
24. Pontifikat Pia VII.
25. Pontifikat Pia IX.
26. Pontifikat Lava XIII.
26. Pontifikat Pia X.
27. Pontifikati Benedikta XV., Pia XI. i Pia XII. - vrijeme velikih previranja
28. Ivan XXIII. i Drugi vatikanski sabor
29. Pontifikat Pavla VI.
30. Pontifikat Ivana Pavla II.
31. Pontifikat Benedikta XVI.
predavanja
2.7. Komentari:
samostalni zadaci
seminari i radionice
multimedija i mreža
vježbe
laboratorij
on line u cijelosti
mentorski rad
mješovito e-učenje
(ostalo upisati)
terenska nastava
Svaki pojedini student dužan je izraditi jedan seminarski rad tijekom godine koji će zatim
izložiti na nastavnom satu. Taj rad dužan je predati krajem semestra i iz njega će dobiti
ocjenu. Studenti su obvezani polaziti redovito nastavu i aktivno sudjelovati u diskusiju
vezanoj uz pojedinu temu izlaganja. Rad koji student treba predati mora biti metodološki
uređen.
Pohađanje nastave
Eksperimentalni
rad
Esej

Kolokviji

Pismeni ispit

1

Istraživanje
Referat

Seminarski rad
Usmeni ispit
Projekt

Naslov

1
2

Praktični rad

(Ostalo upisati)
(Ostalo upisati)
(Ostalo upisati)
(Ostalo upisati)

Broj
primjeraka
u knjižnici

Dostupnost
putem ostalih
medija

August FRANZEN, Pregled povijesti Crkve, Zagreb, 1988.
Silvije TOMAŠEVIĆ, Pape kroz povijest, Rijeka, 2003.
Juraj KOCIJANIĆ, Pape i hrvatski narod, Zagreb, 1998.
Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima (1901.-2001.), 2001.
Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Katolička Crkva i hrvatski
narod, zagreb, 1983.
Velika povijest Crkve, Hubert JEDIN (ur.), sv. 1.- VI./2.
Božo GOLUŽA, Povijest Crkve, Mostar, 1998.
Hubert JEDIN, Crkveni sabori, Zagreb, 1980.
1. Trpimir VEDRIŠ, Crkva i vjerski život, u: Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske
zemlje u ranome srednjem vijeku, Zagreb, 2015.
2. Ivan MAJNARIĆ, Papinstvo, ,u: Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u
ranome srednjem vijeku, Zagreb, 2015.
3. Slavko SLIŠKOVIĆ, Sveta Stolica, u: U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u
18. stoljeću, Zagreb, 2013.
4. Vjekoslav CVRLJE, Vatikanska diplomacija, Zagreb, 1992.
5. Vjekoslav CVRLJE, Znameniti Hrvati pri Svetoj Stolici, Zagreb, 2004.
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2.13. Načini praćenja
kvalitete koji
osiguravaju stjecanje
izlaznih kompetencija
2.14. Ostalo (prema
mišljenju
predlagatelja)

Studenti su dužni izložiti svoj rad u usmenom obliku i sudjelovati u diskusiji vezanoj uz
temu koja se izlaže.
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