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1. OPIS PREDMETA 

1.4. Ciljevi predmeta  
 
Cilj predmeta je upoznati studente s glavnim strujama razvoja kršćanske umjetnosti.  
 
Na primjerima najvažnijih umjetničkih djela (od crkvene arhitekture do djela primijenjenih 
umjetnosti) uče se i objašnjavaju temeljni povijesno-umjetnički pojmovi za njihovo 
razumijevanje – stil, ikonografija (teološki sadržaj), funkcija (od liturgije i pobožnosti do 
društvene i ideološke). 
 

1.5. Uvjeti za upis predmeta  
 
Nema posebnih uvjeta za upis predmeta. 
 

1.3. Očekivani ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi 
 

1. pokazati znanje o međusobnoj povezanosti teologije te ostalih humanističkih, kao i 
društvenih disciplina 

2. prepoznati uzajamnu povezanost i međudjelovanje antičke i drevnih istočnih kultura s jedne, 
te biblijsko-kršćanske vjere s druge strane 

3. utemeljeno argumentirati i rješavati probleme iz područja dijaloga između kršćanske teologije 
te filozofije, kulture i znanosti 

4. upotrijebiti stečeno znanje prilikom ocjenjivanja uloge crkve i kršćanstva u životu suvremenog 
čovjeka i društva 

5. na temelju stečenoga znanja zaključivati o značenju biblijskih i filozofsko-teoloških tekstova 
za pojedina pitanja i probleme teologije i života Crkve, kao i za svakodnevni život pojedinca i 
društva.  

6. kritički prosuđivati uzroke i posljedice pojedinih tijekova povijesti crkve i teologije  
7. na temelju stečenog znanja ocijeniti značaj i relevantnost kršćanstva u međureligijskom 

kontekstu kao i odnosu prema društvu, kulturi i znanosti 
 

1.4. Očekivani ishodi učenja za predmet  
 
Nakon uspješno završenog predmeta student/ica će moći: 



 
1. nabrojiti i opisati najznačajnija umjetnička djela i probleme iz povijesti kršćanske umjetnosti i 

arhitekture; 
2. sažeti i objasniti njihov stil, ikonografiju (teološki sadržaj) i funkciju; 
3. prepoznati, sažeti i objasniti značajke pojedinih stilskih epoha odnosno povijesnih razdoblja 

kršćanske umjetnosti i arhitekture; 
4. povezati povijest kršćanske umjetnosti i arhitekture s poviješću, teologijom, te drugim 

humanističkim disciplinama i vrstama umjetnosti; 
5. identificirati razloge mijena i kontinuiteta u povijesti kršćanske umjetnosti i arhitekture; 
6. kritički prosuđivati suvremenu kršćansku umjetnost. 

 

1.5. Sadržaj predmeta 
 

1. Uvodno predavanje: određivanje tema kolegija, upute za služenje ispitnom literaturom, 
upoznavanje sa obavezama studenta te sa osnovnim povijesnoumjetničkim pojmovima 

2. Ranokršćanska umjetnost prije Milanskog edikta 
3. Ranokršćanska umjetnost poslije Milanskog edikta: arhitektura 
4. Bizantska umjetnost: arhitektura 
5. Bizantska umjetnost 
6. Karolinška umjetnost i arhitektura  
7. Otonska umjetnost i arhitektura 
8. Romanička umjetnost i arhitektura 
9. Gotička umjetnost i arhitektura 
10. Renesansna umjetnost i arhitektura 
11. Umjetnost i arhitektura reformacije 
12. Barokna umjetnost i arhitektura 
13. Kršćanska umjetnost devetnaestog i dvadesetog stoljeća 
14. Završna rasprava 

 

1.6. Vrste izvođenja nastave 

x    
predavanja 

☐    seminari i 

radionice   

☐    vježbe   

☐    

obrazovanje 
na daljinu 
x   terenska 
nastava 

☐ samostalni zadaci   

x  multimedija i 
mreža   

☐    laboratorij 

☐    mentorski rad 

☐    ostalo 

_________________
__ 

1.7. Komentari  

1.8. Obveze studenata 
 

Aktivno praćenje nastave, čitanje zadane literature, sudjelovanje u raspravama tijekom 
predavanja. 
 

1.9. Praćenje1 rada studenata 

                                                      
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. 
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1.10. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu 

 
Aktivnost studenata pratit će se tijekom čitavog semestra. Nastavu je obavezno pohađati. Ispit 
je usmeni. 

 

1.11. Obvezatna literatura 
 

1) P. J. E. DAVIES i dr. (ur.), Jansonova povijest umjetnosti – zapadna tradicija, Varaždin: 
Stanek, 2008. (izabrana poglavlja) 

2) R. IVANČEVIĆ, Umjetničko blago Hrvatske, Zagreb: ITP Motovun, 1993. (izabrana poglavlja) 
 

1.12. Dopunska literatura  
 

A. BADURINA (ur.), Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb: 
Sveučilišna naklada Liber – Kršćanska sadašnjost – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 
1979. (kasnija izdanja: Kršćanska sadašnjost)  
 

1.13.  Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno 
pohađaju nastavu na predmetu 

Naslov Broj primjeraka Broj studenata 

Sva literatura dostupna je studentima u 
elektroničkom obliku. 

  

1.14. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i 
kompetencija 

 
Kroz rasprave sa studentima tijekom izvođenja predmeta te kroz ispit. 
 

 
  


