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1. OPĆE INFORMACIJE 

1.1. Studijski program (preddiplomski, 
diplomski, integrirani) 

Preddiplomski 1.6. Način izvođenja nastave (broj sati 
P+V+S+e-učenje) 

30P + 0V + 0S 

1.2. Godina studija  1. 1.7. Očekivani broj studenata na predmetu 25 + 5 

1.3. Naziv predmeta  Uloga laika u Crkvi 1.8. Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Klara Ćavar 

1.4. Bodovna vrijednost (ECTS) 2 1.9. Suradnici  

1.5. Status predmeta Izborni   

2. OPIS PREDMETA 

2.1. Ciljevi predmeta 

Upoznati studente s  pravnim položajem vjernika laika u Zakoniku iz 1917. i Zakoniku iz 1983. Kroz dokumente II. Vatikanskog 

sabora omogućiti studentima da upoznaju razvoj misli o ulozi, identitetu i položaju vjernika laika u Crkvi, kao i njihovom 

sudjelovanja u Kristovoj svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj službi. Upoznavanje pravnog položaj svih vjernika u Crkvi, te njihovog 

dostojanstva i jednakosti utemeljenoj na sakramentu krštenja. Omogućiti studentima razumijevanje odredbi Zakonika iz 1983. koje 

se bave pravima i dužnostima vjernika laika, odnosno njihovom aktivnom sudjelovanju u poslanju Crkve.  

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne 
kompetencije potrebne za predmet 

Nema ih. 

2.3. Ishodi učenja na razini programa 
kojima predmet pridonosi 

- prepoznati temeljne kanonske pravne odredbe  glede vjernika laika i primijeniti ih u vjerničkom životu 
- primijeniti stečeno znanje u  aktivnom sudjelovanju u poslanju Crkve 
- aktivnije surađivati s hijerarhijom u zadaćama poučavanja, posvećivanja i upravljanja u Crkvi 

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

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći: 
- interpretirati kanonske pravne odredbe koje se bave vjernicima laicima 
- prepoznati obveze vjernika laika, na poseban način obvezu apostolata 
- predstaviti pravni položaj vjernika laika u Crkvi, kao i njegova prava i dužnosti koja proizlaze iz sakramenta krštenja 
- služiti se dokumentima II. vatikanskog koncila koji se bave ulogom laika u Crkvi 
-      raspraviti problematiku dostupnosti crkvenih službi vjernicima laicima 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen 
prema satnici nastave  
 

-Laici u dokumentima II. vatikanskog koncila 
-Dostojanstvo temeljeno na sakramentu krštenja 
-Prava i obveze vjernika laika prema Zakoniku iz 1983. 
-Apostolsko djelovanje (kan. 225) 
-Apostolat laika koji žive u ženidbenom staležu (kan. 226) 
-Sloboda vjernika laika u vremenitim stvarima (kan. 227) 
-Sudjelovanje laika u vlasti upravljanja 
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-Sudjelovanje laika u naučiteljskoj službi Crkve 
-Sudjelovanje laika u posvetiteljskoj službi Crkve 
-Dužnost prikladnog odgoja i pravo na prikladnu naknadu 
-Pravo vjernika na udruživanje 
-Pravna zaštita vjernika 

2.6. Vrste izvođenja nastave: 

X predavanja 
 seminari i radionice   
 vježbe   
 on line u cijelosti 
 mješovito e-učenje 
 terenska nastava 

 samostalni  zadaci   
 multimedija i mreža   
 laboratorij 
 mentorski rad 
  (ostalo upisati)                

2.7. Komentari: 

 

2.8. Obveze studenata Redovito pohađanje predavanja, aktivno praćenje i sudjelovanje u raspravama.  

2.9. Raspodjela ECTS bodova prema 
studijskim obvezama (upisati udio u 
ECTS bodovima za svaku aktivnost 
tako da ukupni broj ECTS bodova 
odgovara bodovnoj vrijednosti 
predmeta): 

Pohađanje nastave 1 Praktični rad  Kolokvij  

Priprema za predavanje  Referat  Pismeni ispit  

Domaće zadaće  Seminarski rad  Usmeni ispit 1 

Istraživanje  Esej  (Ostalo upisati)  

Eksperimentalni rad  Projekt  (Ostalo upisati)  

2.10. Ocjenjivanje i vrjednovanje rada 
studenata tijekom nastave i na 
završnom ispitu 

Aktivnost na nastavi - 50% 

Usmeni ispit - 50% 

2.11. Obvezna literatura (dostupna u 
knjižnici i putem ostalih medija) 

Naslov 
Broj primjeraka u 

knjižnici 

Dostupnost putem 

ostalih medija 

J. Brkan, Obveze i prava vjernika laika, Split, 2000. 4-8  

Josip Šalković , Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231), Zagreb, 2009. 4-8  

2.12. Dopunska literatura (u trenutku 
prijave prijedloga studijskoga 
programa) 

Laici u Zakonicima iz 1917. i 1983., u: Franjo Herman i Kodeks iz 1917., Đakovo, 2008., str.187-204. 

2.13. Načini praćenja kvalitete koji 
osiguravaju stjecanje izlaznih 
kompetencija 

Rad studenata bit će sustavno i trajno praćen na samoj nastavi. Bit će vođena  redovita evidencija o njihovoj nazočnosti na nastavi, 

aktivnome sudjelovanju u raspravama. Tijekom redovitih konzultacija studenti će biti informiran o napretku i eventualnim 
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problemima. Krajem godine bit će napravljena evaluacija predmeta i sveučilišnog nastavnika koji radi na izvođenju predmeta. 

2.14. Ostalo (prema mišljenju 
predlagatelja) 

 

 


