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Č. j.: KTF – 128982/2019  Vyřizuje: Doc Ovečka  V Praze dne 13/5 2019  
 
Věc: Vyhlášení programu CŽV „Ethics“ 

Číslo kurzu (dle SIS): 334 

Vztah k akreditovaným programům:1 

Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF. (Jedná se o nehospodářskou činnost.) 

Tučně vyznačené položky jsou povinné, ostatní vyplňte dle vlastního uvážení a potřeb kurzu. 

(Pokud je kurz realizován v angličtině, je nutné vyplnit i anglickou verzi povinných položek) 

Název: Etika 

Název (AJ): Ethics 

Zaměření programu: Program CŽV - zájmový 

Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy  

Součást: Katedra systematické teologie a filosofie 

Způsob výuky programu: Prezenční 

Jazyk, v němž je program uskutečňován: angličtina 

Charakteristika programu: Volitelný program zaměřený na základní orientaci 
v oboru etiky a morální teologie.  

Charakteristika programu (AJ): Programme is optional, providing basic orientation 
in ethics and moral theology.  

Profil absolventa:  

Profil absolventa (AJ):  

Časový a obsahový plán programu:  

Časový a obsahový plán programu (AJ): Čtyřtýdenní kurz zaměřený v aj zaměřený na 
základní otázky etiky 

Podmínky přijímání zájemců: Podání přihlášky a složení poplatku. 

Podmínky přijímání zájemců (AJ): Podání přihlášky, úhrada poplatků 

Podmínky účasti na programu: Podání přihlášky, úhrada poplatků 

Podmínky účasti na programu (AJ): Application submission, payment of the fees 

Sponzor2 Ne 

Podmínky absolvování programu: Zvolte položku. 

Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru, 
absolvent obdrží certifikát  

Komentář k získané kvalifikaci: Závěrečná zkouška  - získání 3 kreditů (podle 
standardu US); 6 kreditů (podle standardu ECTS).  

Garant programu: Doc. Libor Ovečka 

Místo konání: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

                                                           

1 Položku „Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF“ zvolte v případě, že se kurz obsahově 
překrývá s předměty, které se v rámci platných akreditací na KTF vyučují. Kurz CŽV/U3V přitom nemusí být 
přesně shodný s některým z předmětů prezenčního studia. Jedná o většinu nabízených kurzů. 
2 Jedná se o případné sponzory, kteří by chtěli podpořit Váš kurz. Konkrétní podobu podpory je nutné 
projednat s proděkanem pro trvalou formaci. 
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Otevírán v akad. roce: 2018/2019 

Zahájení: semestr nebo měsíc: semestr: letní měsíc: červenec 

Datum začátku konání programu: 01/07/2019 

Délka programu (v semestrech/krátkodobý): Krátkodobý (od 1/7 2019- 26/7 2019) 

Rozsah: v hodinách celkem 45 h /týdně;  

Upřesnění délky programu: 1/7 2019- 26/7 2019 

Upřesnění délky programu (AJ): 1/7 2019- 26/7 2019 

Dny uskutečňování výuky: Všední dny, denně 

Datum uskutečnění (seznam dat výuky): Pondělí až pátek v daném termínu 

Výše úplaty:3 1 900 USD 

Poplatek za přihlášku: USD 1900 
Název účtu: UK – Katolická teologická fakulta UK 
Číslo účtu 32034 061 / 0100 
Variabilní symbol 334 
IBAN CZ 63 0100 0000 0000 3203 4061 
Swift Code: KOMBCZPPXXX 
Adresa banky: Komerční banka a.s., Na příkopě 33, 
114 07 Praha 1, Czech Republic 

Upřesnění: K zaplacení do 28 června 2019 

Adresa pro doručení přihlášky: Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení 

Pracoviště, kam doručit přihlášku: Děkanát KTF (26-KTF) 

Kontaktní osoba: Doc. Libor Ovečka 

E-mail: ovecka@ktf.cuni.cz 

Telefon: 220181383 

Termín podání přihlášky do:4 14/06/2019 

Komentář k termínu podání přihlášky:  

Komentář k termínu podání přihlášky (AJ):  

Termíny přijímání do programu: 14/6 2019 

Podrobnosti k přijímání do programu: Přihláška musí být dodána v daném termínu 
koordinátorovi programu – doc. Ovečkovi  
ovecka@ktf.cuni.cz ; Katolická teologická fakulta 
UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Czech Republic 

Podrobnosti k přijímání do programu (AJ): Application Form (attached) is to be sent to 
coordinator of the programme to 
ovecka@ktf.cuni.cz , Katolická teologická fakulta 
UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Czech Republic 

Další informace Minimální počet přihlášených 8 

Webová stránka: www.ktf.cuni.cz (nebo vlastní – uveďte adresu) 

 

Vyplnil a za správnost údajů odpovídá: Doc. Ovečka   

Schválil:  

                                                           

3 Finanční otázky je nutné projednat s proděkanem pro trvalou formaci. Případně nechce položku nevyplněnou 
a kurz bude poskytován za běžnou cenu dle zvyklostí KTF. 
4 Nejzazší termín podání přihlášky je nejméně 14 dní před začátkem semestru či faktickým začátkem kurzu, 
pokud kurz není vázán na semestr. 
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