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Aktuality, nejbližší akce
• Srdečně zveme na hostovskou přednášku, kterou prosloví Dr. Ron E. Tappy, držitel biblické a archeologické

profesury G. Alberta Shoemakera na Pittsburgh Theological Seminary (USA), vedoucí projektu vykopávek v Zeitah /
Tel Zayit v Izraeli (  http://www.zeitah.net/ )
v úterý 21. března 2017 od 11:00 hod. v Malé posluchárně ETF UK (Černá 9, Praha 1) na téma: Some Aspects
of Archaeology of Samaria (anglicky, bez překladu).
  Pozvánka / leták ke stažení zde . Bližší informace a kontakt:   Doc. Petr Sláma, Th.D.

• Zveme na blokový seminář RET1053, který povede Dr. Yuval Gadot z Archeologického institutu Univerzity v Tel
Avivu ve čtvrtek 23. února 2017 v 10:00 -- 12:30 hod. v posluchárně C (ETF UK, Černá 9, Praha 1).
Téma a jeho členění:
Current Developments in the Archaeology of Jerusalem and Their Implications for the History of the City during the
Bronze and Iron Age
(a) When Did Jerusalem Become Great – Introduction to Main Result of Dig in the City of David (Area D)
(b) Debate on 8th Century BCE Growth: Assyrians, Refugees, and Impacts on the City Elite
Seminář bude v angličtině, zapsaní studenti mohou získat kredity.
   Pozvánka / leták ke stažení zde . Bližší informace a kontakt:   Doc. Filip Čapek, Th.D.

• Zveme na hostovskou přednášku, kterou prosloví Dr. Yuval Gadot z Archeologického institutu Univerzity v Tel
Avivu ve čtvrtek 23. února 2017 od 17:00 hodin
v Malé posluchárně ETF UK (Černá 9, Praha 1) na téma Archaeology of Jerusalem: New Finds and New Trends
in the Discipline (anglicky, bez překladu).
  Pozvánka / leták ke stažení zde . Bližší informace a kontakt:   Doc. Filip Čapek, Th.D.

• Zveme na mezinárodní konferenci doktorandů biblických oborů, která se bude konat na ETF ve dnech 23.-24.
února 2017.
V jejím rámci pronese ve čtvrtek 23.2. od 17 hod. Dr. Yuval Gadot přednášku o současném archeologickém výzkumu
v oblasti chrámové hory v Jeruzalémě (viz výše).
V pátek 24.2. budou představeny a diskutovány disertační projekty z oblasti biblických studií celkem sedmi
doktorandů z tuzemských a zahraničních univerzit.
Zde jsou   bližší informace a přihláška , jakož i    PROGRAM konference  a   ANOTACE všech příspěvků .

seminář doktorandů
Seminář doktorandů se v akademickém roce 2016/2017 koná opět jednou měsíčně, obvykle  ve čtvrtek v 16:50--18:50
hod.
Podrobnosti a data viz   Výuka: Th.D. biblická teologie .

Data seminářů, resp. aktivit, které semináře v LS 2016/2017 nahrazují:
1) 23. února - účast na hostovské přednášce Yuvala Gadota (viz výše, aktuality)
a 24. února - účast na konferenci doktorandů biblických oborů (viz výše, aktuality)
2) mimořádně v úterý 21. března - účast na hostovské přednášce Rona Tappyho (viz výše, aktuality)
3) 19.-22. dubna účast na tradiční mezinárodní konferenci XXV. colloquium biblicum, pořádá Centrum biblických studií
(viz aktuality)
a 24.-25. dubna účast na mezinárodní konferenci Nomos and Violence, pořádá Centrum biblických studií (viz aktuality)
4) 24. května - účast na konferenci The Last Century in the History of the Kingdom of Judah in Archaelogy, Historiography
and Prophecy, pořádá katedra Starého zákona ETF UK ve spolupráci s Archeologickým institutem Univerzity Tel Aviv
(viz výše, aktuality)

Seminář má vytvořen také svůj kurz   na portálu MOODLE  - RET1521 Seminář doktorandů SZ (   mp  / 22.2.2017)

Archeologická expedice: Jeruzalém 2017
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Od roku 2013 se pracovníci katedry spolu se skupinou studentů v jarních či letních měsících pravidelně účastní
mezinárodních archeologických expedic ve spolupráci s   Archeologickým institutem Univerzity Tel Aviv . Na květen
2017 připravujeme dvoutýdenní vykopávky v Jeruzalémě.
• Bližší informace a pokyny pro zájemce o účast jsou na   samostatné stránce tohoto webu . Hlavním koordinátorem

projektu je   Dr. Filip Čapek .
• S projektem souvisí výuka těchto předmětů v roce 2016/2017:

- Archeologický výzkum - Jeruzalém 2017 - RET1054
- Current Development in the Archaeology of Jerusalem and theit Implications for the History of the City during the
Bronze and Iron Age - RET1053
- Biblical Archaeology and Theology - RET1042 (Methodology, Important Issues, Controversies)

•   Videointerview s vedoucím projektu - Filipem Čapkem .
• Fotografie z jednotlivých expedic v minulosti:

-   Tel Azekah 2014
-   Mezinárodní kolokvium, Tel Aviv 2016
- Tel Azekah 2016

(   mp  / 14.9.2016)

zadávání písemných prací a jejich evidence
Témata bakalářských a magisterských písemných prací jsou vypisována ve Studijním informačním systému UK ( 
https://is.cuni.cz/studium/login.php ).
V tomto systému se pak také vede veškerá úřední evidence včetně závěrečného odevzdání elektornické verze, jakož
i zveřejnění práce a posudků po obhajobě.
Pravidla, informace, pokyny i pomůcky (šablony, fonty...) naleznete na webu   http://web.etf.cuni.cz/ETF-139.html  .
(   mp  / 30.9.2011)

Informace a materiály ke zkouškám pro studijní obor
Evangelická teologie
Informace o jednotlivých zkouškách, příslušných examinátorech, jakož i informace, materiály a podklady k přípravě
jsou nově dostupné   -- ZDE --
Pro všechny zkoušky se termíny vypisují ve Studijním informačním systému UK   https://is.cuni.cz/studium/login.php .
Pokud je ke zkoušce požadováno předkládání písemných příprav textů, dodržujte uvedené termíny (obvykle 2 dny před
zkouškou).
V případě potíží či nejasností se obracejte na příslušné examinátory (viz   informace o zkouškách ), případně na 
vedoucího katedry . (  mp  / 16.2.2010)

Informace o kurzu RJ603 Úvod do studia SZ pro studenty
oboru Pastorační a sociální práce
Informace o kurzu, jakož i o zápočtech a ústní zkoušce jsou   na webu http://web.etf.cuni.cz/ETFKSZ-18.html .
(   mp  / 23.5.2009)
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