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Bakalářské a navazující magisterské programy
Bakalářské programy:
  Evangelická teologie  (v ČJ i AJ)
  Sociální a pastorační práce
  Teologie křesťanských tradic

Navazující magisterské programy:
  Evangelická teologie  (v ČJ i AJ)
  Teologie - spiritualita - etika
  Komunitní krizová a pastorační práce - Diakonika

Veškeré informace o studijních programech na ETF UK, podmínkách přijetí, podobě přijímacích zkoušek, nezbytných
dokladech a poplatcích jsou zveřejněné    na webu UK , kde můžete podat i přihlášku ke studiu.

Doktorské obory
Informace o doktorských studijních programech, podmínky pro přijetí ke studiu, informace o průběhu přijímacího řízení
a online formulář přihlášky jsou zveřejněny    na webu UK - přijímací řízení  .
Bližší informace o doktorském studiu jsou také    na webu ETF . Prosíme, věnujte jim pozornost.

Přijímací řízení
Přijímací zkoušky se uskuteční tak, jak je popsáno v   informacích o přijímacím řízení .

Studenti s postižením - se speciálními potřebami naleznou   informace ZDE .
Kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami je   Ladislav Beneš, Dr     benes[at]etf.cuni.cz
Informace o možnosti modifikace přijímací zkoušky k přečtení    ZDE

Vzorové testy k přijímacím zkouškám
•    Test všeobecných znalostí
•    Test z anglického jazyka
•    Test z německého jazyka
•
•    Porozumění odbornému textu - český jazyk

Uznání zahraničního VŠ vzdělání – nostrifikace
Více informací na webu ETF UK    ZDE
případně na webu Univerzity Karlovy    ZDE .

Na Karlovku: stránka, kde se dozvíte, proč si ke studiu vybrat
právě UK
V listopadu 2020 proběhla společná kampaň všech 17 fakult Univerzity Karlovy a cílem představit uchazečům, proč
studim na nejstarší univerzitě ve střední Evropě je jednoznačně dobrá volba. Vizitku naší fakulty najdete   ZDE , vizitku
celé univerzity   ZDE .

Studijní oddělení - zašlete dotaz

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-519.html
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-521.html
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-520.html
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-522.html
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-615.html
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-614.html
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11270
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory&fakulta=11270&fst=&druh=D&stupr=&obor1=&nazev=&jazyk=&delka=&zobraz=Zobrazit+16+polo%C5%BEek
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-814.html
ETFN-618.html
http://www.cuni.cz/UK-60.html
ETFN-415.html
mailto:benes@etf.cuni.cz
https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-18.html
http://www.etf.cuni.cz/vyuka/Vseobecny_Test_vzor.pdf
http://www.etf.cuni.cz/vyuka/Vzorovy_test_AJ.pdf
http://www.etf.cuni.cz/vyuka/Vzorovy_test_NJ.pdf
http://www.etf.cuni.cz/vyuka/Vzorovy_test_CJ_porozumeni_textu.pdf
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-712.html
https://www.cuni.cz/UK-6452.html
https://nakarlovku.cz/evangelicka-teologicka-fakulta
https://nakarlovku.cz/vse-o-uk
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Pro více informací se prosím obraťe přímo na kontakty studijního oddělení    ZDE , případně se obraťte na proděkana
pro studijní záležitosti:    benes[at]etf.cuni.cz , tel. 221 988 415.

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-263.html
mailto:benes@etf.cuni.cz

