Č. j.: UKKTF/174040/2018

V Praze dne 5. 12. 2018

Věc: Dodatečné vyhlášení kurzu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2018/2019
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické
teologické fakulty tímto dodatečně vyhlašuji pro akademický rok 2018/2019 níže uvedený kurz a
stanovím podrobnosti o jeho konání.
Název:
Název (AJ):
Zaměření programu:
Uskutečňovatel:
Součást:
Způsob výuky programu:1
Jazyk, v němž je program uskutečňován:
Charakteristika programu:

Charakteristika programu (AJ):
Profil absolventa:
Profil absolventa (AJ):
Časový a obsahový plán programu:

Časový a obsahový plán programu (AJ):
Podmínky přijímání zájemců:
Podmínky přijímání zájemců (AJ):
Podmínky účasti na programu:
Podmínky účasti na programu (AJ):
Podmínky absolvování a kvalifikace
Podmínky absolvování programu:2

Liturgie města Konstantinopole
zájmový
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Katedra/ústav
Prezenční
čeština
Kurz je určen pro kněze. Jeho cílem je zblízka
poznat reálie „Nového Říma“, porozumět
byzantské liturgické tradici a jejímu vztahu
k západní bohoslužbě.

6. – 10. května 2019.
Návštěva vybraných památek v Istanbulu (Hagia
Sofia, Hagia Eirene, Chora, Pammakaristos,
Ekumenický patriarchát) s kunsthistorickým a
liturgickým výkladem i setkání s představili
současného života církve latinské a řecké.
Podání elektronické přihlášky a složení
poplatku. Maximální kapacita: 20 studentů.

nejsou stanoveny

1

Některá z těchto možností:
Prezenční
Distanční
kombinovaná
2
Některá z těchto možností:
jiná
nejsou stanoveny
obhajoba závěrečné práce
písemný test
prezentace projektu
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Získaná kvalifikace:
Komentář k získané kvalifikaci:
Garant programu:
Místo konání:
Termín a délka
Otevírán v akad. roce:
Zahájení: semestr nebo měsíc:
Datum začátku konání programu:
Délka programu (v semestrech/krátkodobý):
Rozsah: v hodinách celkem
Upřesnění délky programu:
Upřesnění délky programu (AJ):
Dny uskutečňování výuky:
Datum uskutečnění:
Výše úplaty:
Poplatek za přihlášku:
Upřesnění:
Adresa pro doručení přihlášky:
Pracoviště, kam doručit přihlášku:
* Kontaktní osoba:
* E-mail:
* Telefon:
* Termín podání přihlášky do:
Komentář k termínu podání přihlášky:
Komentář k termínu podání přihlášky (AJ):
Termíny přijímání do programu:
Podrobnosti k přijímání do programu:
Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):
Ověřování podmínek přijímání do programu
se nestanoví:
Další informace
Webová stránka:

získání dalších odborných znalostí v oboru
PhDr. Radek Tichý, PhD. et S.L.D.
Istanbul
6. – 10. května 2019
2018/19
LS
krátkodobý
40

1.800,- Kč

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF (26-KTF)
Bc. Eva Roškotová
studijni@ktf.cuni.cz
220181383

Tomáš Benedikt Mohelník, OP, Th.D.
proděkan pro trvalou formaci

ústní zkouška
závěrečná písemná práce
závěrečná praktická zkouška
závěrečná zkouška
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