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Услов: 
Циљ предмета 
Циљ је да студенте упознамо са хабитусом религија, нихов настанак и основе њихових учења о божанству, бесмртности и 
првом почетку. Уз постављени циљ да укажемо на социјалне аспекте религија, студенте упознајемо са структуром религија 
како би могли да створе целовиту представу о свакој религији, те на темељу такве слике уоче сличности и разлике, 
методологију откровења, пророковања, објављивање и ширења. Циљ је да садржајем ове дисциплине истакнемо аутентичну 
вредност религијских учења, потом универзалну вредност, вредност која ни у једној култури не може бити спорна и 
одбачена. Превасходна намера је да у први план истакнемо питомо, људско и заједничко.  
Исход предмета  
Социјалне основе религијских учења, омогућава студентима да стичу основна знања о најважнијим религијама у свету. Овом 
дисциплином студентима и свима онима који су заинтересовани за ову област приближавамо друштво и човека у њему, 
смисао људског деловања, понашања и очекивања кроз призму религијске филозофије. Са друге стране, изучавањем 
Социјалних вредности религија, студентима и академској јавности предочавамо различитост, односно другачије виђење 
оним културама и деловима света који имају искључив па чак и непријатељски став према вредностима и традицији других. 
Неспорно је достигнуће да се поштује и уважава другачије, али је оно углавном декларативно чиме се задовољава форма 
уважавања различитости. Суштина је да садржајем ове дисциплине образујемо пре свега студенте који би као 
професионалци у пракси и јавним наступима попуњавали празнине у знању о религијама, просветитељски деловали у ужој 
и широј социјалној средини. Студенти би стицали знања о настанку веровања, његовој старости, мењању, допуњавању, 
обликовању, каналисању људске енергије и како су се  веровања систематизовала у осмишљен и целовит поглед на читав 
универзум односно целину коју називамо религијска филозофија. У овој дисциплини студенте упознајемо са различитим 
религијским учењима која кроз програм дисциплине излажемо по сличности учења и по одређеном хронолошком реду 
наглашавајући оне стране живота верника и верујућих које се односе на њихов социјални живот.. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Потребе изучавања религија, Предрелигијски период (анимизам, Тотемизам), политеизам, монотеизам, Социјална мисао 
староегипатске религије, Социјална филозофија хиндуизма, Социјално учење будизма, Социјалне вредности 
конфучијанства, Таоизам, Шинто, Социјалне вредности јеврејске религије, Социјалне вредности хришћанства, Социјалне 
вредности ислама, Сикизам, Индијанске религије Северне, Средње и Јужне Америке. 
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Предавања 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 25+25 ..........  
семинар-и    

 


