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Husitská teologie
Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie
Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika
Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie
Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika
Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie
Pravoslavná teologie
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika
Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika
Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie
Judaistika se sdruženým studiem Religionistika
Religionistika se sdruženým studiem Judaistika
Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy
Sociální a charitativní práce

•
•

Husitská teologie
Sociální a charitativní práce

Navazující magisterské studijní programy (kombinované studium)
otevírané pro akademický rok 2022/2023
Přijímací zkouška pro všechny otevírané navazující studijní programy
v akademickém roce 2022/2023

Přijímací zkouška probíhá ve formě ústního pohovoru. Každému uchazeči budou položeny dvě otázky z předepsané
literatury. Každý studijní program vypisuje vlastní studijní literaturu i otázky. Za každou otázku lze získat maximálně
20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů. Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá
alespoň 20 bodů.
Modelové otázky a doporučená literatura jsou k dispozici v detailech programu u

Upuštění od přijímací zkoušky

online přihlášky .

S upuštěním od přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří absolvovali obdobný nebo stejný bakalářský nebo
magisterský studijní program, jehož součástí byly níže uvedené předměty s příslušným typem atestace a současně z
těchto předmětů byli hodnoceni klasifikací výborně (1) nebo velmi dobře (2). Děkan rozhodne o upuštění od přijímací
zkoušky na základě žádosti o upuštění od přijímací zkoušky podané uchazečem v rámci přijímacího řízení. Uchazeč k
žádosti dodá doklad o splnění požadovaných předmětů s příslušným typem atestace.
Zažádat o upuštění od přijímací zkoušky je možné doložením podepsané žádosti s přiloženými doklady nebo
prostřednictvím elektronické přihlášky vyplněním elektronické žádosti a nahráním potřebných dokladů.
Žádost o upuštění od PZ
Navazující magisterské programy

Vyžadovaný předmět – typ atestace

Husitská teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní
řečtina nebo latina) – zkouška
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Pravoslavná teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní
řečtina nebo latina) – zkouška

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

Antická filozofie – zkouška
Středověká filozofie – zkouška
Novověká filozofie – zkouška

Judaistika

Biblická hebrejština – zkouška

Religionistika

Úvod do religionistiky – zkouška

Sociální a charitativní práce

Úvod do sociální a charitativní práce – zápočet (odpovídá
předmětu Úvod do teorie a metod sociální práce I.)
Teorie a metody sociální a charitativní práce – zkouška
(odpovídá předmětu Teorie a metody sociální práce II.)
Metody sociální práce I. a II. – zápočet, zkouška
Sociální práce se seniory – zkouška
Praxe a supervize I., II. a III.,– zápočty a portfolio

Učitelství náboženství a základů společenských věd pro Obecná pedagogika – zkouška
střední školy
Sociální psychologie – zkouška

Informace pro zahraniční uchazeče o navazující magisterské studium

U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK
vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2.
Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce .
Zahraniční uchazeči musí předložit také následující doklady:
• doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona
o vysokých školách (tzv. "nostrifikace");
• 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; výjimky viz webové stránky);
• nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (zpoplatněno).
Detailní informace zde .
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