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1.
OPIS PREDMETA
1.1. Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim ličnostima i procesima u povijesti Crkve na
prostoru današnje Hrvatske.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Nema posebnih uvjeta za upis predmeta.
1.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. pokazati znanje o međusobnoj povezanosti teologije te ostalih humanističkih, kao i
društvenih disciplina
2. kritički prosuđivati uzroke i posljedice pojedinih tijekova povijesti crkve i teologije
3. na temelju stečenoga znanja ocijeniti značaj i relevantnost kršćanstva u međureligijskom
kontekstu kao i odnosu prema društvu, kulturi i znanosti
4. u pismenom i usmenom obliku prezentirati prikupljene informacije i uvide
1.4. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenog predmeta student/ica će moći:
1.
2.
3.
4.
5.

prepoznati najvažnije ličnosti i procese s područja povijesti Crkve u Hrvata;
upoznati najvažnije primarne izvore i stručnu literaturu za hrvatsku povijest;
opisati i povezivati povijesne procese i njihove protagoniste;
uočiti poveznice između pojedinih povijesnih događaja;
kritički promišljati o relevantnosti povijesnih događaja za razvoj današnje Hrvatske.

1.5. Sadržaj predmeta:
1. Uvod u kolegij, upoznavanje s primarnim izvorima i stručnom literaturom za hrvatsku povijest
2. Kršćanstvo na prostorima današnje Hrvatske prije dolaska Hrvata
3. Crkva na hrvatskim prostorima u ranom srednjem vijeku

4.
5.
6.
7.

Crkva na hrvatskim prostorima u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
Razdoblje protestantske reformacije i katoličke obnove / protureformacije
Sedamnaesto i osamnaesto stoljeće u Crkvi na hrvatskim prostorima
Devetnaesto i dvadeseto stoljeće u Crkvi na hrvatskim prostorima
x predavanja
☐ seminari i
radionice
☐ vježbe
☐
obrazovanje
na daljinu
☐ terenska
nastava

1.6. Vrste izvođenja nastave

☐ samostalni zadaci
☐ multimedija i
mreža
☐ laboratorij
☐ mentorski rad
☐ ostalo
_________________
__

1.7. Komentari
1.8. Obveze studenata
Aktivno praćenje nastave, čitanje zadanih materijala.
1.9. Praćenje1 rada studenata
Pohađa
nje
nastave
Pismeni
ispit
Projekt

0,5
1

Aktivnost
u nastavi
Usmeni
ispit
Kontinuira
na
provjera
znanja

0,5

Seminar
ski rad

Eksperiment
alni rad

Esej

Istraživanje

Referat

Praktični rad

Portfolio
1.10. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Nastavu je obavezno pohađati. Ispit je usmeni i pismeni.
1.11. Obvezatna literatura
1) F. ŠANJEK, Crkva i kršćanstvo u Hrvata, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1988.
2) N. BUDAK i T. RAUKAR, Hrvatska povijest srednjeg vijeka, Zagreb, Školska knjiga, 2006
(odabrana poglavlja).
3) N. BUDAK, Hrvatska povijest u ranome novom vijeku, 3 sv., Zagreb, Leykam International,
2007 (odabrana poglavlja).
1.12. Dopunska literatura

1

VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS
bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

1) Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku (oko 550. – oko
1150.), ur. Z. NIKOLIĆ (Povijest Hrvata I.), Zagreb, Matica hrvatska, 2015.
2) Temelji moderne hrvatske. Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću, ur. V. ŠVOGER i J.
TURKALJ (Povijest Hrvata VI.), Zagreb, Matica hrvatska, 2016.
3) U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, ur. L. ČORALIĆ (Povijest
Hrvata V.), Zagreb, Matica hrvatska, 2013.
4) M. VIDOVIĆ, Povijest Crkve u Hrvata, Split, Crkva u svijetu, 1996.
5) E. PERIČIĆ i A. ŠKVORČEVIĆ, Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata, Zagreb, Središnji odbor
za pripravu Nacionalnog euharistijskog kongresa, 1986.
1.13. Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu
na predmetu
Naslov
Broj primjeraka
Broj studenata
F. ŠANJEK, Crkva i kršćanstvo u
Hrvata, Zagreb, Kršćanska sadašnjost,
1
9
1988.
Dostupno
N. BUDAK i T. RAUKAR, Hrvatska
studentima u
povijest srednjeg vijeka, Zagreb,
elektroničkom
Školska knjiga, 2006.
obliku.
Dostupno
N. BUDAK, Hrvatska povijest u ranome
studentima u
novom vijeku, 3 sv., Zagreb, Leykam
elektroničkom
International, 2007.
obliku.
1.14. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Kroz rasprave sa studentima tijekom izvođenja predmeta i ispite.

