
Naziv predmeta BIBLIJSKA TEOLOGIJA NOVOGA ZAVJETA 

Kratica NZ06/7 ISVU šifra 95499 

Vrsta Predavanja  (2 sata tjedno) 

Razina Srednja 

Godina IV. Semestar zimski (VII.)  

ECTS 3 ECTS boda 

Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić 

Kompetencije koje se 

stječu 

Studentu se omogućuje da dobije pregled poruke svih novozavjetnih spisa i da kritički vrjednuje cjelokupnu 

poruku Novoga zavjeta u odnosu prema konkretnom životu nekad i danas.  

Preduvjeti za upis Položeni novozavjetni predmeti 

Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći: 

1. Prikazati najvažnije novozavjetne biblijske teme. 

2. Definirati različite pristupe novozavjetnih teologa u tumačenju Isusove poruke. 

3. Prepoznavati i diferencirati različite biblijske teologije u novozavjetnim spisima. 

4. Razlikovati pojedine novozavjetne autore i njihovu misao. 

Povezanost ishoda 

učenja, nastavnih 

metoda i ocjenjivanja 

Nastavna aktivnost ECT

S 

Ishod 

učenja 

Aktivnost studenata Metode 

procjenjivanja 

Bodovi 

min max 

Pohađanje 

predavanja 

1 1-4 Nazočnost i 

(inter)aktivno 

sudjelovanje 

Evidencija 20 30 

Provjera znanja 

(kolokvij) 

1 1-4 Priprema za pismeni ispit Pismeni kolokvij 20 35 

Završni ispit 1 1-4 Ponavljanje gradiva Usmeni ispit 20 35 

Ukupno: 3    60 100 

Konzultacije Kabinet br. 3, u dane održavanja predavanja uz prethodnu najavu mailom: ivicat6@gmail.com 

Kompetencije koje se 

stječu 

Rekapitulacija i sinteza materije koja je do sada obrađivana u novozavjetnim kolegijima. Pregled Novog 

zavjeta i kritički pristup. 

Sadržaj Biblijska teologija Novoga zavjeta predstavlja svojevrstan vrhunac proučavanja cjeline novozavjetnog kanona. 

Ona se po svojoj metodi,  značajkama i objektu razlikuje od ostalih novozavjetnih disciplina. Nakon analize tih 

uvodnih postavki daje se prikaz novozavjetnog istraživanja koje je dovelo do današnjih spoznaja. U drugom se 

dijelu obrađuju teologije pojedinih autora i spisa na primjeru velikih novozavjetnih tema: kristologije, 

antropologije, soteriologije, ekleziologije, eshatologije. 

Obvezna literatura I. DUGANDŽIĆ, Biblijska teologija Novoga zavjeta, Zagreb, 2004, str. 65.-175.; F. PORSCH, Mnogo glasova 

jedna vjera. Teologija Novoga zavjeta, Zagreb, 1988, str. 5.-211.; R. E. BROWN i dr., Biblijska teologija 

Staroga i Novoga zavjeta, Zagreb, 1980., str. 228.-465. 

Preporučena 

literatura 

J. GNILKA, Teologija Novoga zavjeta, Zagreb, 1999., str. 11.-384.; X. LEON-DUFOUR, i dr., Rječnik 

biblijske teologije, Zagreb, 1969., str. 5.-1582.; A. WEISER, Središnje teme Novoga zavjeta, Zagreb, 1981., str. 

7.-106. 

Oblici provođenja 

nastave 

Predavanja i samostalni rad. 

Način provjere znanja 

i polaganja ispita 

Pismeni i usmeni ispit. 

Jezik poduke i 

mogućnosti praćenja 

na drugim jezicima 

Hrvatski jezik. 

Način praćenja 

kvalitete i uspješnosti 

izvedbe svakog 

predmeta i/ili modula 

Anonimna pismena anketa i statistički pokazatelji uspješnosti na ispitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


