Увод у Стари Завет
- садржај и структура извођења вежби у зимском семестру 2013/14 -

Опис програма. Циљ вежби из Старог Завета јесте припрема студената за теолошко
бављење старозаветним текстом. Током зимског семестра академске 2013/14 обрађиваће
се најважнији догађаји из Књигe Постања. Вежбе из Увода у СЗ остварују се
интерактивним вежбањем унутар којег су у току двочаса обухваћене три под-теме. Прва
тема бави се читањем самог текста и промишљањем о истом, друга се бави тумачењем
текста од стране светих отаца, а трећа развојем библијског текста. Додељивање тема
врши се након вежби или у току термина консултација. Студент који се пријавио за вежбе
односно коме је додељена тема има за задатак да тему самостално припреми и да је у
оквиру двочаса јавно изложи пред осталим студентима. Време излагања треба да траје 15
до 20 минута. Након излагања је предвиђено време за питања и заједничку дискусију о
теми.
Практичне информације: Присуство и активност на вежбама биће бележени и носиће 15
бодова. Израда и одбрана вежбе носе такође 15 бодова. Након овога стиче се потпис који
је неопходан за излазак на испит. У току семестра професор И. Томић ће организовати три
контролна теста (колоквијума). На њима ће бити два питања из садржаја предавања код
професора и једно питање из садржаја који је обрађиван на вежбама. Уколико студент
уради све колоквијуме, на испиту га очекује само једно питање (највероватније неко од
питања са поменутих колоквијума). Укупна оцена на предмету биће збирна оцена свих
поменутих евалуација.
Студент који није у могућности да присуствује вежбама и јавном одбраном стекне потпис
дужан је да достави писмено оправдање одсуства, а вежбу је могуће у писменој форми
доставити асистенту у термину консултација (среда 15:00-16:30, кабинет за библистику –
соба 326) или на мејл адресу nbozovic@bfspc.bg.ac.rs . Пре тога неопходно је јавити се за
доделу теме.
Подела у групе: Вежбе се врше у три групе и то у две са општег смера и једној са
практичног смера. У прву групу општег смера спадају сви студенти чија презимена
почињу словима од А до Н (закључно са Н), а у другу групу спадају сви са презименима
од М-Ш. На практичном смеру настава се одвија у оквиру једне групе.
асистент Ненад Божовић
nbozovic@bfspc.bg.ac.rs
(термин консултација среда 15:00-16:30, соба 326)

