
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu   PDS Povijest teologije i kršćanskih institucija 
 

Opis predmeta: Teologija povijesti  Str. 1 / 2 
Datum: 4.12.2017 

NAZIV PREDMETA Teologija povijesti  

Kod 
KBP 207 
ISVU 151543  

Godina studija I. 

Nositelj/i predmeta 
Izv. prof. dr. sc. Ivan 
Bodrožić 

Bodovna vrijednost 
(ECTS) 

4 

Suradnici  
Način izvođenja nastave 
(broj sati u semestru) 

P S V T 

8 + 4    

Status predmeta Obvezni  
Postotak primjene e-
učenja  

 

OPIS PREDMETA 

Ciljevi predmeta 

Cilj predmeta je razumjeti razliku shvaćanja povijesti iz perspektive teologije i 

povijesne znanosti. 

Upoznati shvaćanje povijesti u klasičnoj antici i promjene koje je donijelo kršćanstvo. 

Uvjeti za upis 
predmeta i ulazne 
kompetencije 
potrebne za 
predmet 

Nema posebnih preduvjeta. 

Očekivani ishodi 
učenja na razini 
predmeta (4-10 
ishoda učenja)  

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:  
1. razlikovati profanu povijesti od povijesti spasenja upoznajući smisao koji  

vjera daje povijesti; 
2. prezentirati povijesne događaje u svjetlu teologije i Božjeg zauzimanja za 

čovjeka; 
3. sagledati povijest Crkve kao plod i rezultat Božjeg djelovanja u povijesti; 

4. prepoznati prisutnost vječnosti u vremenu i eshatološkog ostvarenja u 
sadašnjosti. 

Sadržaj predmeta 
detaljno razrađen 
prema satnici 
nastave  

 Antičko poimanje povijesti u židovskom kontekstu i u prvom kršćanstvu. (2 + 1 
sat) 

 Sučeljavanje nekršćanske i kršćanske historiografije. (2 + 1 sat) 
 Obilježja teološkog promatranja povijesti. (2 + 1 sat) 
 Božji zahvati u povijesti, razumijevanje Boga stvoritelja i uzdržavatelja i otkrivanje 

smisla povijesti u konačnom eshatološkom ispunjenju. (2 + 1 sat) 

Vrste izvođenja 
nastave: 

☒ predavanja 

☐ seminari i radionice 

☐ vježbe   

☐ on line u cijelosti 

☐ mješovito e-učenje 

☐ terenska nastava 

☒ samostalni zadaci 

☐ multimedija  

☐ laboratorij 

☐ mentorski rad 

☐  (ostalo upisati) 

Obveze studenata Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, izrada pisanog rada. 

Praćenje rada 
studenata (upisati 
udio u ECTS 
bodovima za svaku 
aktivnost tako da 
ukupni broj ECTS 
bodova odgovara 
bodovnoj vrijednosti 
predmeta): 

Pohađanje 
nastave 

0,5 Istraživanje  Praktični rad  

Eksperimentalni 
rad 

 Referat 1 (Ostalo upisati)  

Esej  
Seminarski 
rad 

 (Ostalo upisati)  

Kolokviji 0,5 Usmeni ispit 1 (Ostalo upisati)  

Pismeni ispit 1 Projekt  (Ostalo upisati)  

Ocjenjivanje i 
vrjednovanje rada 
studenata tijekom 
nastave i na 
završnom ispitu 

Kolokvij – 10% 

Referat – 10% 

Završni ispit – 40%     

Pohađanje nastave – 20% 
Pisani rad – 20% 
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Obvezna literatura 
(dostupna u 
knjižnici i putem 
ostalih medija) 

Naslov 

Broj 

primjeraka 

u knjižnici 

Dostupnost 

putem ostalih 

medija 

H. U. von Balthasar, Teologija povijesti, KS, Zagreb, 
2005., str. 11–132. 

1 
 

H. I. Marrou, Teologia della storia, Jaca Book, Milano, 
1979., str. 17-161. 

0 
 

Dopunska literatura  
 

H. I. Marrou, La conoscenza storica, Il Mulino, Bologna, 1988., str. 1–278. 
G. Lettieri, Il senso della storia in Agostino d'Ippona, Borla, Roma, 1988., str. 16–314. 

Načini praćenja 
kvalitete koji 
osiguravaju 
stjecanje utvrđenih 
ishoda učenja 

Osobne konzultacije, zajednički razgovor i kolokvij, praćenje pisanja rada putem e-
mail komunikacije. 

Ostalo (prema 
mišljenju 
predlagatelja) 

 

 

 


