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STUDIJNÍ PROGRAM HUSITSKÁ TEOLOGIE
Popis ověření a kritéria hodnocení
Jednokolová (dvě části, z nichž žádná část není vyřazovací)
Koná se v českém jazyce.
1. Ústní pohovor o projektu disertační práce.
Podkladem je návrh projektu disertační práce. Formální struktura návrhu projektu dizertační práce
je podrobně rozvedena v obecných podmínkách doktorského studia (Ostatní informace - Náležitosti
přihlášky). Hodnotí se obsahová a formální stránka návrhu, dále schopnost uchazeče v kritické diskusi
vyložit a obhájit svůj badatelský záměr. Maximální bodové hodnocení za tuto část je 60 bodů.
2. Ústní pohovor o odborném zaměření uchazeče.
Hodnotí se rozsah a profil odborného zájmu uchazeče, úroveň znalosti studijního oboru Husitská teologie v rozsahu státní závěrečné zkoušky.
Maximální bodové hodnocení za tuto část je 40 bodů.
Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 100 bodů.
Minimální počet bodů nutný pro přijetí
Prezenční forma studia:
80 bodů.
Kombinovaná forma studia:
75 bodů.
Podle maximálního počtu přijímaných uchazečů rozhodne děkanka o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů,
který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a získal/i v přijímací zkoušce nejvyšší počet bodů.
Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
Podmínky přijetí: Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v
magisterském studijním programu.
Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku nelze prominout.
Fakulta neprovádí přípravný kurz.
Doporučená literatura: https://htf.cuni.cz/HTF-183.html
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru husitská teologie na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru.
Je odborníkem na problematiku reformního teologického myšlení, a to i v interdisciplinárním kontextu.
Ovládá základní skutečnosti teologického vývoje oboru, rozumí jeho postavení v současné teologii a na základě vlastního kritického úsudku formuluje názory odpovídající současnému vědeckému poznání. Prohloubil
si znalost klasického jazyka. Absolvent je schopen kritického myšlení. Je schopen své nabyté teoretické vědomosti kontextuálně aplikovat; dále analyzovat a interpretovat náboženské texty. Je připraven k tomu, aby
působil jako akademický pracovník na vysokých školách, vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci a Církve československé husitské.

