Tablica 2. Opis predmeta
1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelj predmeta
1.2. Naziv predmeta
1.3. Suradnici
1.4. Studijski program
(preddiplomski, diplomski,
integrirani)
1.5. Status predmeta

Prof. dr. sc. Josip Šalković
Istraživanja u kauzama svetih
Mr. sc. Lucija Babić

1.6. Godina studija
1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)
1.8. Način izvođenja nastave (broj sati
P+V+S+e-učenje)

4 ili 5
4
15+15 S

Integrirani preddiplomski i diplomski

1.9. Očekivani broj studenata na
predmetu

15

Seminar

1.10. Razina primjene e-učenja (1, 2,
3 razina), postotak izvođenja
predmeta on line (maks. 20%)

2. OPIS PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta
2.2. Uvjeti za upis predmeta i
ulazne kompetencije potrebne
za predmet
2.3. Ishodi učenja na razini
programa kojima predmet
pridonosi

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

2.5. Sadržaj predmeta detaljno
razrađen prema satnici
nastave

Osposobiti studente i uputiti ih u poznavanje, razumijevanje, komentar i primjenu odredbi kanonskog prava za
provođenje biskupijskih ili eparhijskih istraživanja u kauzama svetih.
Zainteresiranost za temu.
Poznavanje kanonskog prava i crkvene povijesti.
Poznavanje povijesti svetaca i svetosti u hrvatskom narodu.
- Primijeniti znanje iz kanonskog prava u svim kurikulumskim sastavnicama u planiranju i izvođenju vjeronaučne
nastave u osnovnim i srednjim školama.
- Primijeniti znanje iz kanonskoga prava u pastoralnom djelovanju s djecom, mladima i odraslima.
- Tumačiti i primjenjivati kanonsko pravo u Crkvi i društvu, u školi i u župnoj zajednici.
- Osposobiti za aktivno i ispravno sudjelovanje u zadacima evangelizacije u Crkvi i društvu.
Studenti će biti u stanju:
- poznavati opće kanonsko pravo o istraživanju kauza svetih,
- poznavati odnose između dijecezanske razine i rimske razine postupanja u kauzama svetih,
- primijeniti sadržaj kanonskog prava u izvođenju nastave vjeronauka u osnovnim i srednjim školama,
- razumjeti nakanu crkvenoga zakonodavca glede provođenja biskupijskih ili eparhijskih istraživanja u kauzama
svetih,
- tumačiti kanonske odredbe o proglašenju svetaca i blaženika djeci, mladima i odraslima,
- pružiti kanonsko-pravni savjet ili mišljenje,
- istraživati povijest svetaca i svetost u hrvatskom narodu.
- Pojam svetosti. Svetost kao savršenstvo osobe.
- Pojam svetosti u Svetom pismu.

- Razvoj značenja pojma svetosti u katoličkoj teologiji.
- Kanonski pojam svetosti: mučenik, ispovjedilac.
- Povijesni raznoj postupka kanonizacije.
- Važeće zakonodavstvo od Ivana Pavla II. do Benedikta XVI. o proglašenju svetih.
- Kauze beatifikacije i kanonizacije.
- Glas svetosti ili mučeništva i glas znakova.
- Pokretač kauze. Postulator kauze. Mjerodavni biskup.
- Pripremni dio kauze. Podnošenje molbe.
- Novije kauze i drevne kauze.
- Kauze o herojskim krepostima ili o mučeništvu.
- Molba. Prihvaćanje molbe. Savjetovanje s ostalim biskupima. Objavljivanje molbe. Nihil obstat Svete Stolice.
- Ustrojstvo kauze. Službenici Istraživanja općenito.
- Službenici Istraživanja pojedinačno. Biskupski ovlaštenik. Promicatelj pravde. Bilježnik. Medicinski stručnjak. Mjesto
održavanja sjednica.
- Prikupljanje isprava kojima se dokazuje: Bogoslovni ocjenitelji.
- Stručnjaci u povijesti i arhivistici (»Povijesno povjerenstvo«).
- Stručnjaci. Traženje i prikupljanje isprava kojima se dokazuje. Izvještaj stručnjakâ. Svjedočanstva stručnjakâ.
- Prikupljanje svjedočanstava kojima se dokazuje: Ispitivanje svjedokâ. »Da se ne izgube dokazi«.
- Pozivanje na sjednice. Prva ili Uvodna sjednica Istraživanja. Sudionici. Spisi Prve sjednice. Bilježnik Prve sjednice.
- Sudjelovanje promicatelja pravde. Sudjelovanje medicinskog stručnjaka. Sudjelovanje postulatora i/ili
vicepostulatora.
- Svjedoci i njihovi iskazi. Tko može biti svjedok. Tko ne može biti svjedok. Usmena svjedočanstva. Pismene izjave
svjedokâ.
- Svjedočanstva liječnika koji su liječili. Medicinski stručnjaci koji su pregledali.
- Upotreba magnetofona i računala. Način postupanja u molbenom istraživanju. Ispitivanje svjedokâ. Čuvanje i slanje
spisâ.
- Zaključenje istraživanja: Izjava o neiskazivanju štovanja.
- Objavljivanje spisâ. Prevođenje spisâ. Primjerak jednak izvornim spisima. Collatio i auscultatio. Nosač.
- Posljednja ili Zaključna sjednica Istraživanja. Posljednja sjednica općenito. Spisi. Posljednje sjednice.
- Zaključni čini. Izvanjski tekst. Dopisi službenikâ Istraživanja. Isprava o zaključenju.
- Kanonsko pregledavanje posmrtnih ostataka slugu Božjih: vjerodostojnost, čuvanje, primanje moći, prenošenje.
- Rimska faza postupanja.
- Kongregacija za kauze svetih.
- Odredbe o upravljanju dobrima kauza kanonizacije.
- Obredi beatifikacije.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

2.8. Obveze studenata

- Istraživanje svetosti u hrvatskom narodu.
- Čuda u kauzama hrvatskih svetaca.
predavanja
2.7. Komentari:
x samostalni zadaci
x seminari i radionice
multimedija i mreža
x vježbe
laboratorij
on line u cijelosti
x mentorski rad
mješovito e-učenje
(ostalo upisati)
terenska nastava
Redovito pohađanje seminara, aktivni rad, samostalno sudjelovanje u izradi seminarskog rada, sudjelovanje u izradi
vježbi, diskusija.
Pohađanje nastave

2.9. Praćenje rada studenata
(upisati udio u ECTS
bodovima za svaku aktivnost
tako da ukupni broj ECTS
bodova odgovara bodovnoj
vrijednosti predmeta):
2.1. Ocjenjivanje i vrjednovanje
rada studenata tijekom
nastave i na završnom ispitu

Istraživanje

1

Eksperimentalni rad

Referat

1

(Ostalo upisati)

Esej

Seminarski rad

1

(Ostalo upisati)

Kolokviji

Usmeni ispit

(Ostalo upisati)

Pismeni ispit

Projekt

(Ostalo upisati)

1

Redovito pohađanje seminara i aktivno sudjelovanje u diskusijama i vježbama 25%
Samostalna obrada teme s referatom 50%
Pismeni radovi i vježbe 25%

KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca, uputa za provođenje
Biskupijskih i Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.

1

Dostupnost putem
ostalih medija npr.
stručna knjižnica
Katedre i
Međubiskupijskih
sudova
2

IVAN PAVAO II., Apostolska konstitucija Božanski Učitelj savršenstva
(1983.),u: KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Majka Svetaca, uputa za
provođenje Biskupijskih i eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb,
2013

1

2

Naslov

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

Praktični rad

Broj
primjeraka u
knjižnici
KBF-a

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

2.13. Načini praćenja kvalitete
koji osiguravaju stjecanje
izlaznih kompetencija

2.14. Ostalo (prema mišljenju
predlagatelja)

KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Odredbe koje trebaju obdržavati
biskupi u Istraživanjima u kauzama svetih (1983.), u: Isto.

1

2

KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Opća odluka o kauzama slugu Božjih
kojih je ispitivanje u tijeku u Svetoj kongregaciji (1983.), u: Isto.

1

2

KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Odredbe o upravljanju dobrima kauzâ
kanonizacije (1983.), u: Isto.

1

2

KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Priopćenje o novim postupcima u
obredi ma beatifikacije (2005.), u: Isto.

1

2

Ratko RADIŠIĆ, Nove odredbe za postupke proglašavanja svetaca, u:
Posebni sudski postupci i postupanja, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 277297.

1

2

HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Na svetost pozvani, Pastoralne smjernice na početku trećeg tisućljeća,
Zagreb, 2002.
Više na web stranici Katedre: www.kanonsko-pravo.info
Studenti će aktivno pratiti seminar, ali će njihov rad biti praćen i kroz izradu vježbi i seminara. Na početku semestra
studentima će biti priloženo uputstvo o praćenju seminara, te će se studente poticati na aktivno praćenje sadržaja web
stranice katedre kanonskoga prava, na kojoj će tijekom semestra studentima biti omogućen pristup novostima,
rezultatima rada i aktivnostima kao i novim sadržajima i materijalima koji će biti uvršteni u dio materije za samostalno
usavršavanje i pomoć u izradi seminara i vježbi. Krajem semestra biti će napravljena evaluacija seminara i
nastavnika koji rade na seminaru. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretka studenata koristit će
nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metode rada i ocjenjivanja studenata.

