PŘIHLÁŠKY KE STUDIU A TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2011/2012 je nutno podat na studijním oddělení
ETF nebo zaslat poštou (adresa viz níže) do 28. února 2011. Přihláška musí obsahovat
vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole s přiloženým stručným životopisem, motivací ke studiu, ověřenou kopií maturitního vysvědčení a s dokladem o zaplacení
administrativního poplatku (500 Kč). Zájemci o magisterské studium přiloží ověřenou
kopii bakalářského či magisterského diplomu. Potvrzení ze střední školy ani od lékaře
ETF na přihlášce nevyžaduje.
Administrativní poplatek lze zaplatit poštovní poukázkou, která je k dispozici na studijním oddělení (přiložit k přihlášce ústřižek), nebo bankovním převodem (přiložit kopii
bankovního příkazu).
Číslo účtu u Komerční banky je 0085439011/0100.
Specifický symbol: 11
Variabilní symbol: rodné číslo (vcelku, bez lomítka)
Konstantní symbol: 558
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY se budou konat:

8.– 9. 6. 2011 pro bakalářské studium

Teologie Křesťanských Tradic
… pod jednou střechou
víra + společenství + fakta + poznání + dialog
KONTAKT
Studijní oddělení oboru TKT
Černá 9, Praha 1
tel: 221 988 626
úřední hodiny: středa a čtvrtek 15–17 hod
e-mail: tkt@etf.cuni.cz
internet: www.iespraha.cz

Adresa pro zasílání přihlášek
Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta
studijní oddělení
Černá 9/646
115 55 Praha 1

Láká vás studium teologie?
Studujte ji ekumenicky!
Pod jednou střechou u nás naleznete
dobrodružství kritického myšlení + společenství víry

KDE?
Na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Původní možnost bakalářského studia jsme pro vás
rozšířili o magisterské nástavbové studium Teologie křesťanských tradic –
ekumenika (zahájeno v r. 2009). Je otevřené i absolventům bakalářského studia
příbuzných oborů.

JAK DLOUHO?
Bakalářské studium: 3 roky
Magisterské studium: 2 roky
Přednášky a semináře
1× týdně ve všední den ve
večerních hodinách (1. a 2.
ročník ve středu, 3. ročník
ve čtvrtek od 17.30 hod).
Podzimní soustředění
Na začátku každého
akademického roku (v září)
studenti absolvují povinné
desetidenní intenzívní studijní
soustředění mimo Prahu.
Víkendový seminář
Každý semestr se koná
víkendový teologický seminář.

CO NABÍZÍME?
 budování mostů mezi učením a praxí různých křesťanských církví
 budování mostů mezi teologií a jinými disciplínami
 rozšíření rozhledu v rovině odborné i náboženské
 ekumenicky otevřený a teologicky fundovaný přístup
 rozvíjení duchovního života
 jedinečné prostředí přátelských vztahů mezi
vyučujícími a studenty
 výhody denního studia

KDO U NÁS STUDUJE?
Ekumenické teologii se věnují zpravidla ti, kteří již studují, či vystudovali jinou vysokou školu. Mezi dosavadními
studenty jsou zastoupeny téměř všechny směry vysokých
škol: humanitní, přírodovědné, pedagogické, teologické,
umělecké, lékařské, právní, technické, zemědělské a ekonomické.
Pestré je i zastoupení různých církevních tradic.
V podstatě odpovídá situaci v ČR. Převládají studenti
z Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické a Církve československé husitské. Studují však také lidé
z dalších církví: Církve bratrské, Církve adventistů sedmého dne, Apoštolské církve, Křesťanských společenství…
ale i lidé bez církevní příslušnosti. Rovněž věkové složení
studentů je rozmanité. Nejmladšímu studentovi je 20 let a
nejstaršímu 75 let.

CO POŽADUJEME?

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

U zájemců o studium předpokládáme základní orientaci v biblických knihách a církevních dějinách (viz seznam doporučené literatury), stejně jako obecně kulturní přehled
a znalost angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Pro magisterské studium se požaduje
základní znalost řečtiny či hebrejštiny (podle toho, zda student chce studovat Nový či
Starý zákon) na úrovni základní zkoušky na ETF. Kromě toho je vítané, aby zájemce byl
zakotven v některém z církevních společenství a měl tak přímou zkušenost nejen s křesťanským učením, ale i s křesťanskou praxí.

Výuku studentů 1. ročníku zahájíme povinným desetidenním soustředěním mimo Prahu
ve dnech 9.– 18. září 2011 pro magisterské studium a 16.– 25. září 2011 pro bakalářské studium.

CO TO STOJÍ?
Studium je bezplatné. Pouze vysokoškoláci, kteří řádně dokončili studium jiného vysokoškolského oboru (po roce 1999), platí podle vysokoškolského zákona poplatek ve výši
asi 2500 Kč ročně.
Všichni studenti platí náklady na povinný letní kurz a studijní texty. V minulých letech
tento poplatek činil 2500 Kč ročně.

CO UČÍME?
Výuku jsme zaměřili na srovnávání jednotlivých křesťanských tradic (v tabulce uvádíme
výběr z hlavních a volitelných předmětů). Je strukturována do čtyřhodinových bloků, kde
na dvě hodiny přednášky po krátké přestávce navazují dvě hodiny semináře, při kterém
se zpravidla pracuje s teologickými texty.
Klademe důraz na diskusi a individuální kontakt studenta a učitele. Z každého oboru
student zpracovává písemnou práci (2–3 za semestr), kterou konzultuje s vyučujícím.
Doprovodné programy zajišťované občanským sdružením Institut ekumenických
studií: letní kurzy, víkendové semináře, modlitby, liturgie různých tradic, duchovní cvičení,
besedy…
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

MAGISTERSKÉ STUDIUM
hlavní předměty (výběr)
Úvod do teologického myšlení
Starý zákon
Vybrané kapitoly z psychologie a sociologie nábo- Nový zákon
ženství
Filosofické základy teologie 20. století
Dějiny dogmatu
Hermeneutika Písma a tradice
Systematická teologie
Úvod do Starého zákona
Hermeneutika
Úvod do Nového zákona
Dějiny církví
Dějiny křesťanství
Ekumenika
Religionistika a mezináboženský dialog
Kurzorická četba (řecky či hebrejsky)
volitelné předměty (výběr)
Pastorační psychologie
Práce ve sdělovacích prostředcích
Výtvarné umění v liturgii
Výchovná práce ve věznicích

Základní etické problémy současnosti
Pastýřská péče v mezních situacích
Vybraná témata křesťanské spirituality
Interkulturní dialog

DOPORUČENÁ LITERATURA
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Písemná část
se skládá z testu
všeobecných znalostí
(především znalost
bible, církevních dějin
a církevních reálií),
psychologického
testu a zkoušky
z cizího jazyka podle
uchazečovy volby
(angličtina, němčina,
francouzština).
Ústní část
zahrnuje pohovor
zjišťující motivaci a
předpoklady ke studiu.

Základní literatura:
Zvěstování víry (Holandský katechismus). Praha : Síť, 2001.
Předmluvy k jednotlivým biblickým knihám v českém ekumenickém překladu Bible.
WARE, K. Cestou orthodoxie. Praha : Síť, 1996.
Literatura k rozšíření biblických znalostí:
BIČ, M., POKORNÝ, P. Co nevíš o Bibli. Praha : Česká biblická společnost, 1997.
STRUPPE, U., KIRCHSCHLÄGER, W. Jak porozumět bibli. Praha : Vyšehrad, 2000.
Literatura k církevním dějinám:
FRÖHLICH, R. Dva tisíce let dějin církve. Praha : Vyšehrad,
1999.
KREMMER, J., KÖNIG, F. Křesťan na prahu třetího tisíciletí. Praha : Vyšehrad, 1996.
KÜNG, H. Malé dějiny katolické církve. Brno : Barrister &
Principal, Praha : Vyšehrad, 2005.
PAWLOWSKY, P. Křesťanství v proměnách tisíciletí. Praha :
Vyšehrad, 1996.

