
Naziv predmeta UVOD I EGZEGEZA NZ, I.: 

SINOPTICI I DJELA APOSTOLSKA 

Kratica NZ01/3 ISVU šifra 95534 

Vrsta Predavanja (4 sata tjedno) 

Razina Viša 

Godina II. Semestar Zimski (III.)  

ECTS 5 ECTS bodova 

Nastavnik Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato 

Cilj ili svrha 

kolegija 

Upoznati studente s osnovnim sadržajima za poznavanje Novoga zavjeta. Uvod u sinoptička evanđelja i Djela 

apostolska služi za uspješno čitanje i egzegezu izabranih dijelova Evanđelja i Djela apostolskih. 

Preduvjeti za upis Položen kolegij Opći uvod u Sveto pismo. 

Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći: 

1. Opisati povijesni kontekst nastanka evanđelja i Djela apostolskih 

2. Identificirati autora, primatelje, mjesto i vrijeme nastanka evanđelja i Djela apostolskih 

3. Analizirati izabrane dijelove iz evanđelja i Djela 

4. Usporediti strukturalne značajke evanđelja i Djela 

5. Vrjednovati specifičnosti teoloških motiva pojedinih evanđelja i Djela 

6. Izgraditi ispravan pristup čitanju i interpretaciji Evanđelja i Djela. 

Povezanost ishoda 

učenja, nastavnih 

metoda i 

ocjenjivanja 

Nastavna aktivnost 
ECTS 

Ishod 

učenja 

Aktivnost 

studenata 

Metode 

procjenjivanja 

Bodovi 

min max 

Pohađanje predavanja 1,5 1-6 Prisutnost na 

nastavi 

Evidencija 20 35 

Kontinuirana provjera 

znanja 

(kolokviji) 

1,5 1-6 Priprema za 

pismeni ispit 

Pismeni kolokviji 20 30 

Završni ispit 2 1-6 Ponavljanje 

gradiva i 

priprema ispita 

Pismeni ispit 20 35 

Ukupno: 2    60 100 

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

Kompetencije koje 

se stječu 

Stjecanje temeljnih znanja za razumijevanje sinoptičkih evanđelja i Djela apostolskih, povijesti egzegeze i 

najnovijih tumačenja sinoptičkih tekstova. 

Sadržaj U uvodu u kolegij obrađuju se sinoptička evanđelja u kontekstu Novoga zavjeta te njihova povijesna i literarna 

kritika. U drugom dijelu obrađuje se uvod u Markovo evanđelje, egzegeza izabranih dijelova te teološki motivi i 

povijesno-ambijentalne koordinate Markova evanđelja. U trećem dijelu obrađuje se uvod u Matejevo evanđelje, 

egzegeza izabranih dijelova te teološki motivi i povijesno-ambijentalne koordinate Matejeva evanđelja. U 

četvrtom dijelu obrađuje se uvod u Lukino evanđelje i Djela apostolska, egzegeza izabranih dijelova te teološki 

motivi i povijesno-ambijentalne koordinate Lukina evanđelja i Djela apostolskih. Na kraju kolegija donosi se 

povijesno-teološka sinteza Sinoptika i Djela apostolskih.  

Obvezna literatura R. E. BROWN, Uvod u Novi zavjet, Zagreb, 2008., 324 str.; W. J. HARRINGTON, Uvod u Novi zavjet, Zagreb, 

1975., str. 11.-245. 

Preporučena 

literatura 

K. KLIESCH, Djela apostolska, Zagreb, 1993., str. 140 str.; R. SCHNACKENBURG, Osoba Isusa Krista u četiri 

evanđelja, Zagreb, 1997., str. 215 str.; L. T. JOHNSON, The Writings of the New Testament, SCM Press, London, 

1986, str. 240 str.; D. A. CARSON, D. J. MOO, An Introduction to the New Testament, Zondervan, Grand Rapids, 

2005., str. 9.-224., 285.-330. 

Oblici provođenja 

nastave 

Predavanja. 

Način provjere 

znanja i polaganja 

ispita 

Pismeni kolokviji i pismeni ispit. 

Jezik poduke i 

mogućnosti praćenja 

na drugim jezicima 

Hrvatski i talijanski jezik. 

  

Način praćenja 

kvalitete i 

uspješnosti izvedbe 

svakog predmeta i/ili 

modula 

Anonimna anketa i analiza ispitnih rezultata. 

 

 

 

 

 


