Pozvánka
k přijímací zkoušce do doktorského studijního programu Teologie, studijního oboru
Husitská teologie.
Zkouška se koná dne 5. června 2018 od 9.00 hod.
na Univerzitě Karlově Husitské teologické fakultě,
Pacovská 350, 140 21 Praha 4 - Krč
4. patro, místnost H401
Rozpis uchazečů
JUDr. Jiří Sedlák
Mgr. Silvie Špačková
ThDr. Petr Miencil
Mgr. Věra Miláčková
Mgr. Victoriya Slovakova
Bc. Martin Pavlík
Mgr. Silvie Gmuzdková

9.00 – 9.30 hod.
9.30 – 10.00 hod.
10.00 – 10.30 hod.
10.30 – 11.00 hod.
11.00 – 11.30 hod.
11.30 – 12.00 hod.
12.00 – 12.30 hod.

Členové zkušební komise přijímacího řízení 2018/2019
Předseda komise
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.
Členové komise

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c.
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

Žádáme jednotlivé uchazeče, aby se dostavili hodinu před svým stanoveným termínem.
K přijímací zkoušce se uchazeči dostaví s občanským průkazem.
V případě, že jste předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předložte některý z následujících
dokladůi:
1. doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona
o vysokých školách (tzv. "nostrifikace");
2. zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních
závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska,
Slovinska);
3. nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 650 Kč).
Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v magisterském studijním programu pro
absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce https://www.htf.cuni.cz/HTF696.html
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doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D., v. r.
děkanka fakulty

Pokud je již odevzdáno v přílohách Přihlášky k doktorskému studiu, není nutné dokládat.
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