Č. j.: UKKTF/194614/2020

V Praze dne 25.5.2020

Věc: Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání „Základy teologických nauk“
Číslo kurzu (dle SIS): 6438
Vztah k akreditovaným programům:1
Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF. (Jedná se o nehospodářskou činnost.)
Název:
Název (AJ):
Zaměření programu:
Uskutečňovatel:
Součást:
Způsob výuky programu:
Jazyk, v němž je program uskutečňován:
Charakteristika programu:

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

Základy teologických nauk
Program CŽV - zájmový
Katolická teologická fakulty Univerzity Karlovy
(dále jen „KTF UK“) ve spolupráci s Vazební
věznicí Praha-Ruzyně (dále jen „VV“)
Děkanát KTF
Distanční
čeština
Program je určen pro osoby ve výkonu trestu ve
VV. Program je koncipován tak, aby jeho
úspěšní absolventi mohli pokračovat studiem v
akreditovaném bakalářském studijním
programu Teologické nauky na KTF UK, a to v
souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách, tedy tak, že kredity získané v
rámci CŽV mohou představovat 60% z
celkového počtu 240 kreditů akreditovaného
bakalářského studijního programu Teologické
nauky.
Předmět počet hodin, atestace
1. ročník
Úvod do teologie 3, Zápočet
Církevní dějiny světové 1 (starověk) 3, Zkouška
Úvod do Písma svatého 3, Zkouška
Starý zákon 5, Zkouška
Fundamentální teologie 4, Zkouška
2. ročník
Církevní dějiny světové 2 (středověk) 3, Zkouška

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.
Studijní oddělení
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Nový zákon 4, Zkouška
Fundamentální morálka 3, Zkouška
Trinitární teologie 4, Zkouška
Christologie a soteriologie 4, Zkouška
Teologická antropologie 3, Zkouška
3. ročník
Církevní dějiny světové 3 (novověk) 3, Zkouška
Církevní dějiny české 3, Zápočet
Speciální morálka 3, Zkouška
Eschatologie 3, Zkouška
Ekleziologie 3, Zkouška
Sakramentální teologie 3, Zkouška
Dle individuální domluvy jednotlivých
vyučujících s odpovědnou osobou ve VV PrahaRuzyně.
Časový a obsahový plán programu (AJ):
Podmínky přijímání zájemců:

Podmínky přijímání zájemců (AJ):
Předpokládaný počet účastníků:
Sponzor2
Podmínky absolvování programu:
Certifikace:
Počet kreditů:
Získaná kvalifikace:
Komentář k získané kvalifikaci:
Garant programu:
Pracoviště garantující program:
Pracoviště zajišťující uskutečnění:
Místo konání:
Otevírán v akad. roce:
Zahájení: semestr nebo měsíc:
Datum začátku konání programu:
Délka programu (v semestrech/krátkodobý):
Rozsah: v hodinách celkem
Upřesnění délky programu:

Podání přihlášky, doporučení VV Praha-Ruzyně
a složení poplatku. Písemný test skládající se ze
3 částí: a) základní znalosti z biblistiky, katolické
věrouky (dogmatika, morálka, spirituální
teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické
církve; b) kulturně-společenský přehled včetně
církevních dějin světových a českých; c) písemná
interpretace zadaného teologického textu.
20
Ne
Jiná
Osvědčení o absolvování programu
144
získání dalších odborných znalostí v oboru
Získání předpokladů pro pokračování ve studiu
akreditovaného bakalářského programu
Teologické nauky na KTF UK
Tomáš Mohelník, Th.D.
Děkanát KTF
Děkanát KTF

Vazební věznicí Praha-Ruzyně
2020/2021
semestr: zimní měsíc: říjen
01/10/2019
6
57 h
57 kontaktních h.; samostudium dle potřeb
studenta

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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Upřesnění délky programu (AJ):
Dny uskutečňování výuky:
Výše úplaty:
Poplatek za přihlášku:
Adresa pro doručení přihlášky:
Pracoviště, kam doručit přihlášku:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Termín podání přihlášky do:
Podrobnosti k přijímání do programu:

Pondelí - Pátek
10000 Kč / rok
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF (26-KTF)
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
13/09/2020
Prvotní výběr studentů provádí dle vlastních
kritérií VV Praha Ruzyně. Zároveň respektuje
platné standartní podmínky pro zájemce
programů CŽV poskytované KTF UK.
Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu
převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100;
variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla,
specifický symbol: číslo kurzu (tj. 6438). Při
neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):
Webová stránka:

www.ktf.cuni.cz

Datum: 25. května 2020
Tomáš Benedikt Mohelník, OP., Th.D.
proděkan pro trvalou formaci
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