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» je otevřeno všem zájemcům bez ohledu 
na jejich náboženské či církevní zakotvení

» v sociálních oborech klade důraz na kon-
takt s křesťanskou tradicí v ekumenické šíři

» v teologických oborech má zřetelný evan-
gelický profil v širokém kontextu ostatních 
teologických a náboženských tradic historie 
i současnosti

» probíhá prezenční i kombinovanou formou

» má k dispozici knihovnu s nejširším 
fondem teologické 
literatury v ČR.

Studium na Evangelické 
teologické fakultě
UK
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ETF nabízí studium teologických oborů ve 
všech stupních studia (Bc., Mgr. Dr.) a studi-
um sociálních oborů v bakalářském i magis-
terském stupni. Studovat je možné prezenčně 
i kombinovaně (dálkově). Fakulta je jediná 
v ČR, která nabízí klasické studium evan-
gelické teologie. Teologie se vyučuje 
v ekumenické šíři a v kontextu světových 
náboženských tradic. Sociální obory 
zohledňují také pastorační stránku 
v kontextu křesťanské 
ekumény.

Teologické obory
Evangelická teologie 
Tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské 
studium, zaměřené na interpretaci křesťanského svě- 
dectví. Základními částmi studia jsou teologie Starého 
a Nového zákona a systematická reflexe křesťanského 
myšlení v dějinách i současnosti. Zvláštní důraz je 
kladen na tradice české i světové reformační teologie. 
Součástí studia je také seznámení s hlavními podobami 
křesťanských církví a porozumění jejich bohoslužeb-
nému životu. Do širšího kontextu vývoje lidského 
myšlení uvádí filosofie a religionistika.

Protestant theology 
Evangelickou teologii je možné studovat za poplatek 
na všech stupních v plném rozsahu také v angličtině.

Teologie křesťanských tradic 
Tříleté bakalářské studium představuje především dopl- 
ňující teologické vzdělání s ekumenickou orientací. Stu- 
dium spojuje poznávání Bible a dějin křesťanského myšlení 
s psychologickými a sociologickými souvislostmi. Součástí 
studia je poznávání liturgické a bohoslužebné praxe 
velkých křesťanských tradic a mezicírkevní dialog v křes-
ťanství. 

Teologie – Spiritualita – Etika 
Dvouletý navazující magisterský obor učí rozumět 
historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo 
teologické myšlení. Hlavním těžištěm je studium projevů 
duchovního života (spiritualita), formování hodnotové 
orientace a společenské odpovědnosti (etika) a studium 
náboženských jevů a tradic (religionistika).

Sociální obory
Sociální a pastorační práce 

Tříleté bakalářské studium přináší kvalifikaci sociálních 
pracovníků podle zákona o sociálních službách. Proto je 
důraz kladen na předměty odpovídající standardnímu 
vzdělávání sociálních pracovníků (metody sociální práce,

základy psychologie, práva, sociální politiky, sociologie, 
problematiky menšin atd.). Specificky na ETF se stu-
dium skládá rovněž z kurzů filosoficko-teologických 
(uvedení do biblistiky, filosofie, etiky a křesťanské etiky 
a teologického myšlení). Součástí studia je metodicky 
řízená praxe a její reflexe včetně supervize.

Komunitní krizová a pastorační práce 
– Diakonika 
Dvouleté navazující magisterské studium je zaměřeno 
především na přípravu k pastorační a psychosociální 
práci s křesťanským zaměřením. Důraz je kladen na 
hodnotovou orientaci a práci s lidmi, na znalost sociál-
ní perspektivy křesťanství i velkých světových nábo-
ženství.

Doktorské studium 
ETF nabízí čtyři obory doktorského studia:
» Biblická teologie
» Praktická a ekumenická teologie a teologická etika
» Historická a systematická teologie
» Filosofie náboženství
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