
Naziv predmeta 

Opća povijest Crkve 

 

Okvirni sadržaj predmeta 

Sadržaj kolegija podijeljen je u dvije cjeline. Prva se bavi općom povijesti Crkve od početaka do 

reformacije, a druga općom povijesti Crkve od reformacije do danas. Unutar tih cjelina obuhvaćene su tri 

grupe tema. Prva grupa obuhvaća teme koje se odnose na povijest Crkve u vjerskom i općem 

povijesnom kontekstu, razlike između povijesti i historiografije, početke kritičkoga pisanja povijesti i 

evaluacije autentičnosti povijesnih dokumenata, vrste povijesnih izvora itd. Druga grupa obuhvaća 

osnovne informacije o domaćim i stranim historijskim časopisima, najznačajnijim domaćim i stranim 

objavljenim zbirkama povijesnih izvora, arhivima i arhivskim fondovima značajnim za crkvenu povijest, 

domaćim knjižnicama i muzejima. Treća grupa se odnosi na prikaz crkvene povijesti (kronološki i 

tematski) s težištem na logičkom povezivanju povijesnih događaja, ličnosti i tendencija. 

Broj sati aktivne nastave 

4  

Broj ECTS bodova 

8 

Ishodi učenja 

Studenti će na osnovi poznavanja povijesti Crkve od njezinih početaka do danas razviti sposobnost 

kritičkoga pristupa crkvenoj historiografiji te biti u mogućnosti sagledati povijesne procese u njihovoj 

složenosti i međusobnoj povezanosti. Spoznat će razliku između povijesnih izvora i stručne literature te 

steći sposobnost kritičke evaluacije te usmene i pismene interpretacije ove potonje uz razumijevanje 

njezina odnosa prema izvornim tekstovima. Integrirat će spoznaje stečene u drugim povijesno 

zasnovanim predmetima u širi kontekst. 

Uvjeti upisa 

Nema uvjeta 

Oblik izvedbe nastave 

Predavanja 

Način provjere znanja 

Usmeni ili pismeni ispit, te rad od 5-7 kartica 
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Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe 

Anonimna anketa 

 


