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» probíhá v ekumenické otevřenosti
» nabízí přátelský a otevřený akademický 

prostor
» zohledňuje široký kontext dalších oborů 

(sociologie, psychologie, právo) i dalších 
teologických, filosofických a náboženských 
tradic historie i současnosti

» nabízí fundované prohloubení 
dosavadních znalostí

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

Evangelická teologická fakulta byla založena 
roku 1919 jako samostatná vysoká škola. 
Začlenění do svazku Univerzity Karlovy bylo 
fakultě umožněno až v roce 1990. Od roku 
1995 sídlí v paláci Marathon v Černé ulici 
na Praze 1.
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Celoživotní a další 
profesní vzdělávání,
Univerzita třetího věku
ETF UK nabízí každý semestr cyklické i jedno- 
rázové kurzy celoživotního vzdělávání 
a Univerzity třetího věku, které uvádí 
do základních témat evangelické teologie.
Vedle toho fakulta pravidelně nabízí 
kvalifikační kurz Nemocniční kaplan.
Kromě toho lze v rámci CŽV navštěvovat 
zájmové i profesní kurzy z oblasti 
teologie, sociologie, psychologie 
aj. dle aktuální 
nabídky.

Studium v rámci univerzity třetího věku je koncipováno 

jako čtyřsemestrální celek a je určeno pro uchazeče 

důchodového věku. 

Nemocniční kaplan

ETF UK pravidelně nabízí dvousemestrální kurz pro 

nemocniční kaplany ve spolupráci s Asociací nemocnič- 

ních kaplanů, s ÚVN v Praze, Nemocnicí Milosrdných 

sester pod Petřínem v Praze a Nemocnicí Olomouc. 

Je určen pro absolventy magisterského, případně ba-

kalářského studia teologie. Kurz zahrnuje 110 hodin 

prezenční výuky a 100 hodin řízené blokové praxe se 

supervizí. Kurz je veden ekumenicky a je určen pro 

nemocniční kaplany všech registrovaných církví.

Absolvent by měl být schopný spolupracovat v multi-

disciplinárním týmu, reflektovat svoji identitu a poslání 

duchovního a sdílet s ostatními obsahy víry z perspek-

tivy naděje v ekumenické šíři.

Rozsah kurzu odpovídá kvalifikačním předpokladům 

daným dohodou mezi Ekumenickou radou církví 

a Českou biskupskou konferencí.

Další kurzy v rámci CŽV

Každý semestr nabízí fakulta v rámci CŽV další 

jednosemestrální kurzy z oblasti, teologické, spirituální, 

sociální, etické aj. Nabídku je schopna přizpůsobit dle 

zájmu, může uspořádat kurzy v rámci další kvalifikace 

či vzdělávání pro nejrůznější instituce (církve, instituce 

státní správy aj.). Z minulosti má zkušenosti např. 

s výcvikem v supervizi ve spolupráci se společností 

Remedium.

Nabídka všech aktuálních kurzů a formuláře pro 

přihlášky jsou na webových stránkách fakulty.

Celoživotní vzdělávání
a Univerzita třetího věku

V rámci CŽV a U3V nabízí fakulta dva cyklické čtyř-

semestrové kurzy:

Úvod do evangelické teologie 1 zahrnuje přednášky 

z teologie Starého a Nového zákona, Církevních dějin 

a Religionistiky. Úvod do evangelické teologie 2 zahrnu-

je přednášky ze Systematické teologie, Teologické 

etiky, Praktické teologie a Filosofie. Oba kurzy na sebe 

časově navazují, obsahově jsou na sobě nezávislé. 

Úvod 1 vyučuje fakulta také v Olomouci a v Plzni.

Studium v rámci Celoživotního vzdělávání je otevřeno 

všem zájemcům, lze absolvovat pouze jednotlivé seme- 

stry dle vlastního výběru, stejně jako kterýkoli z dalších 

jednosemestrálních kurzů, jež fakulta vypisuje.
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