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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 

СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА  

ИЗ ПРЕДМЕТА УВОД У БОГОСЛОВЉЕ I И II 
 

 

Драги студенти, 

 

Иако сте вјероватно до сада упознати са садржајем испитâ из предмета Увод у 

богословље I и II, желимо да Вас овим путем на један детаљнији и практичнији начин 

обавјестимо о свим детаљима полагања поменутих испита. Молимо Вас да пажљиво 

прочитате ове редове, како бисмо избјегли било какав неспоразум, а такође да о њиховом 

садржају обавјестите и остале колеге студенте, нарочито оне који студирају ванредно. 

Уколико се сви заједно, као браћа и сестре у Христу и чланови академске заједнице 

будемо придржавали усвојених академских узуса и процедура, и настава и испити ће нам 

бити свечано и пријатно а не трауматично и лоше искуство. 

 

ОПШТИ ОБРАСЦИ ЛИЈЕПОГ ПОНАШАЊА ВЕЗАНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 

 

Пријавите се за полагање испита тек када будете заиста спремни да испит 

полажете. Ако на испите излазите тек да бисте „видјели како професор испитује“, 

„окушали срећу“, вођени начелом „немам шта да изгубим“, само ћете изазвати замор и 

недостатак пажње професора који није продуктиван ни за Вас ни за њега. Такође, врло 

извјесно ћете код себе изазвати „трему“, „страх од испита“, „страх од професора“, компкес 

„мрзи ме професор2 и слично.  

На самом испиту се понашајте природно, према професору и колегама се 

односите са уважавањем. Надамо се да студентима Богословског факултета није 

потребно наглашавати: сваки облик варања не само да је забрањен, него је самим етосом 

Цркве као Тијела истинитог Бога незамислив. Уколико, пак, било ко од студената замисли 

и оствари незамисливо – варање на испиту, сматраћемо својом одговорношћу да такво 

понашање најстрожије прекинемо а да човјека коме није јасно да се на Богословском 

факултету не вара упутимо на неку другу животну стазу.  

Испит треба да буде свечаност свештено богословља, мала света тајна. 

Обуците се као за богослужење, осјећајте се свечано и самоувјерено. На свако питање 

одговарајте јасно, гласно, разговјетно, употребљавајући стандардни српски књижевни 

језик, аргументовано и концизно. Учините да се и професор и Ви на крају испита осјећате 

срећним што сте испит успјешно положили. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ИСПИТ ИЗ УВОДА У БОГОСЛОВЉЕ I 

 

Циљ предмета: Увод у богословље је, уз Свето Писмо Старог Завјета, једини у 

ужем смислу богословски предмет који студенти почетне године имају у свом програму. 
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Због тога је нарочито значајно да му се посвети посебна пажња. Кроз Увод у богословље 

студнети треба да стекну опште, енциклопедијско богословско знање, да савладају 

богословску терминологију, да науче да мисле у адекватним категоријама, да стекну 

основне појмове о историји Цркве, о свештеној географији Хришћанства, као и сва остала 

знања која су им потребна за образовање на вишим годинама ПБФ. Увод у богословље II 

јесте предмет нарочито посвећен теологији и историји Отаца ромејског („византијског“) 

периода Цркве, али саставним дијелом овог предмета се сматра и читање одређених 

класика савременог православног богословља. 

 

ИСПИТ И ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ: 

 

Да бисте успјешно положили испит, дужни сте да окончате сљедеће предиспитне 

обавезе: 

 

- Да положите писмени испит из географије Хришћанства (полагање на сам дан 

испита) 

- Да положите колоквијум (полагање на терминима за колоквијум или на дан 

испита, полаже се код мр Горана Вучковића, вишег асистента) 

- Да напишете један краћи рад на богословску тему (есеј) – рад предати минимално 

14 дана прије полагања испита у штампаној форми 

- Да будете редовни на предавањима (за редовне студенте) 

 

Свака од предиспитних обавеза јесте обавезна за полагање коначног испита (на 

завршни испит је немогуће изаћи без предходно извршених предиспитних обавеза). 

Нити једна од њих не „гарантује аутоматски“ пролазност, али се уредност, 

марљивост и залагање на свакој од њих непосредно врједнују и доприносе Вашем 

бољем успјеху приликом коначног оцјењивања.  

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРЕДМЕТЕ   

 

Увод у богословље I: 

 

За дио испита који се односи на топографију Хришћанства:  

Тим Даули, Библијски атлас (више издања)  

Лазар Кубат , Патрологија (полажу се само Оци прва три вијека) 

За колоквијум: Јован Брија, Речник православне теологије (оба издања су адекватна) 

За усмени дио испита: Тимоти Вер, Православна Црква, Београд 2001, изд „Завет“  

Калист Вер, Православни пут, Манастир Хиландар, више година издавања, Александар 

Шмеман, Историјски пут Павославља, Цетиње, 1994. 

Панајотис Христу, Тајна Бога – тајна човека, Београд, 1999. 

 

Сва поглавња из поменутих књига представљају по себи испитна питања. Усмени 

дио испита се састоји од 5 питања која професор поставља из поменуте литературе. 

Наравно, сасвим је могуће да наставник или асистент поставе понеко потпитање, како би 

се разјасниле евентуелне нејасноће и недоречености.  
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Увод у богословље II 

 

За дио испита који се односи на топографију Хришћанства: Историјски атлас, више 

издавача и издања. Врло је корисна и књига. Јоханес Кодер, Византијски свет, Београд, 

2011, изд. „Утопија“. Л. Кубат, Патрологија. Потребно је знати хронолошки оквир свих 

Отаца Цркве који су поменути. Годину, мјесто и разлог одржавања свих 7 васељенских 

сабора. Приликом означавања редног броја вас.сабора користиће се 

старогрчке/старословенске словне ознаке у вриједности редних бројева. 

За колоквијум: потребно је више пута прочитати (не на памет учити било шта!) сљедеће 

књиге: 

А. Шмеман, За живот света (више издавача и издања) 

Владимир Лоски, Оглед о мистичком богословљу Православне Цркве, Манастир 

Хиландар, 2003. 

Павле Евдокимов, „Луда“ љубав божија, Манастир Хиландар, 2001. 

За усмени дио испита: Јован Мајендорф, Византијско богословље (више издања) 

Православна теологија (зборник чланака, уредник Р. Биговић, Београд, 1995) 

 

За све додатне информације, остајемо колегама на располагању путем ел.поште 

darkodjogo@gmail.com 

 

Молимо Вас да имате разумијевања да је немогуће сваком студенту појединачно 

одговорити на питања којима се бави студентска служба ПБФ (о терминима и условима 

испита). 

 

Исказујући још једном изврсно поштовање према свој господи хришћанској, 

студенткињама и студентима Богословског факултета, 

 

 

Протојереј-ставрофор др Дарко Ристов Ђого 

Ванредни професор ПБФ УИС 

На катдери за Систематско богословље 

Предметни наставник на предметима.  

„Увод у богословље“ и „Савремено богословље“ 
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