Studijní oddělení

Aktualizováno: 24.4.2021
INFORMACE:
Pro studenty plánující v červnu konat státní závěrečné zkoušky
Odpovědi na často kladené otázky:
1) bakalářskou nebo diplomovou práci odevzdáváte ve 2 výtiscích. Postačuje 1x výtisk v pevné vazbě a 2. výtisk
v kroužkové vazbě. Obhájená práce v pevné vazbě se archivuje v knihovně, v kroužkové vazbě se následně vrací
studentovi. V případě, že chcete mít práci v pevných deskách, odevzdejte výtisk 2x v pevných deskách.
2) výtisky můžete zaslat doporučeně poštou nebo zanést osobně a nechat na vrátnici ETF, příp. se domluvte
emailem. Pracujeme v režimu home office, fyzické úřední hodiny studijního odd. byly zrušeny.
3) termín odevzdání závěrečných prací v tištěné podobě a uložení souborů do SISu je do pátku 23.4.2021 (pro
obory EVT, TKT, TSE, diakonika a SPP v nové akreditaci při ETF). Do SISu (k záznamu své práce) nahrajte 3 soubory
- kompletní verzi odevzdávané práce, abstrakt/anotaci v čj a v anj. Nezapomeňte práci v SISu elektronicky odevzdat,
tím se vytvoří antiplagiátní kontrola a vygeneruje se protokol.
4) V SISu se již můžete přihlašovat k SZZ v termínech červen a září. Přihlášku již není potřeba tisknout.
V případě potíží či dotazů se obracejte na R.Krčmářovou (krcmarova@etf.cuni.cz) nebo L.Pomališovou
(pomalisova@etf.cuni.cz)
Promoce v náhradním termínu:
Navazující magisterské: 10. 6. 2021 od 13:30 hodin ve Velké aule Karolina
Doktorské: 2. 6. 2021 od 13:30 hodin ve Velké aule Karolina
- V případě, že si již absolvent převzal svůj diplom s tubusem na studijním odd. ETF a chce se účastnit
náhradního termínu promoce, je nezbytné, aby si tubus donesl s sebou na promoce
.......................................................................................................................
! STUDIJNÍ ODD. FUNGUJE V REŽIMU HOME OFFICE !
Ke komunikaci využívejte, prosíme, zejména e-mailů, popř. telefonu v úředních hodinách
Fyzické úřední hodiny byly zrušeny. Osobní schůzky jsou možné pouze v neodkladných záležitostech po předchozí
domluvě
........................................................................................................................
DOVOLENÁ - NEPŘÍTOMNOST:
...........................................................................................................................
UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY ETF UK (COVID-19)
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ve věci koronaviru se, prosím, obracejte na kontaktní osobu ETF UK, Ing. Evu
Svobodovou (mobil: 604 53 51 93)
INFORMACE RUK PRO STUDENTY V NOUZOVÉM STAVU (poplatky, max. doba studia, szz aj.):
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Odkaz na web.stránky RUK UK ZDE ,
Dokument ke stažení ZDE
........................................................................................................................................................................................
Adresa:
Univerzita Karlova
Evangelická teologická fakulta
Černá 646/9
115 55, Praha 1
kancelář 228 a 229, 2. patro
Bc. Romana Krčmářová, DiS.
vedoucí
kancelář: 228
telefon: 221 988 621
email: krcmarova@etf.cuni.cz
Studijní obory: Sociální a pastorační práce (akreditace ETF)
Úřední hodiny:
úterý 10:00 – 11:30
středa 13:00 – 15:00
čtvrtek 10:00 – 11:30

Mgr. Lenka Pomališová
referentka
kancelář: 228
telefon: 221 988 213
email: pomalisova@etf.cuni.cz
Studijní obory: Evangelická teologie, Diakonika, T-S-E, Doktorské studium
Úřední hodiny:
pondělí 10:00 - 11:30
úterý 13:00 - 15: 00
středa 10:00 - 11:30

Mgr. Klára Maturová
referentka, správce SIS
kancelář: 229
telefon: 221 988 210
email: maturova@etf.cuni.cz
Studijní obory: Sociální a pastorační práce (akreditace Jabok), CŽV + U3V
Úřední hodiny:
úterý 13:00 – 15:00
středa 10:00 – 11:30
čtvrtek 10:00 – 11:30

Ivana Bezděková
referentka /Ekumenický institut/
kancelář: 5.patro
telefon: 221 988 626
email: bezdekova@etf.cuni.cz
Studijní obory: Teologie křesťanských tradic
Úřední hodiny:
úterý 9:30 - 11:00
středa 15:00 - 17:00
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