
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм/студијски програми : МАС Политикологије - Политиколошке студије  

религије 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Религија у функцији решавања социјалних проблема у свету 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Драгослав Р. Кочовић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Циљ курса је у савладавању оних садржаја у оквиру најважнијих религија, а који се односе на 

свакодневни живот становништва. У том делу колики је утицај религијских учења кроз време и 

простор до данас у решавању сиромаштва, беде, незапослености и других социјалних проблема. 

Обзиром да је религија добила статус грађанства у земљама које су промениле систем вредности 

(политички,економски,социјални) у сваком случају су важна сазнања која ће полазници курса 

усвојити о значају религија у решавању горућих друштвених проблема. Ту је нагласак пре свега на 

рад и самоодговорност сваког појединца за своју судбину и одговорност друштва да ствара 

повољне услове за потпун и несметан развој појединца, група и друштва у цеини. 
Исход курса ће омогућити да студенти повежу многа од стечених теоријских знања из области 

религијских учења са социјалним проблемима са којима се наша и шира друштвена заједница 

суочава. Да стекну комуникационе вештине  и аналитичко синтетичко методске способности за 

деловање у пракси, и да на научно заснованом знању учествују у планирању или помогну 

носиоцима планирања у одређивању циљева развоја и у том контексту планова о отклањању 

социјалних проблемаме. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава  
Основни појмови: религија, социјални случај, социјални проблем.Социјални проблеми у свету, 

регионалне карактеристике, обим и струкрура социјалних проблема.Религија у приступу 

социјалним проблемима.Религијска етика и социјални живот.Религијска пракса и значај цркве.Рад, 

хуманизам, солидарност, слобода и социјална правда у религијској филозофији.Горући социјални 

проблеми у свету: незапосленост, сиромаштво, беда, тешки услови рада, становања, лечења и 

образовања.Религијска филозофија у обликовању појединца, породице и друштва- ка праведном 

друштву.Рад и милосрђе као божје обавезе.Религија у функцији подстицаја личне и колективне 

одговорности.Пракса цркве у отклањању-ублажавању социјалних проблема.Религијска пракса у 

отлањању и спречавању конфликта и сукоба-хуманизација друштва. 
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 Број часова активне наставе Остали 

часови Предавања:2 Вежбе:
1 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 1 

 Методе извођења наставе: Предавања, презентације (округли сто, дебате) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт 20 

семинар-и 10   

 


